
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Promotoria Eleitoral com atribuição perante a 100ª Zona Eleitoral

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  (A)  JUIZ  (A)  DE  DIREITO  DA  100ª  ZONA
ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL vem,  respeitosamente,  à

presença de Vossa Excelência, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, inciso IX,

da Constituição Federal de 1988, pelo art. 96, inciso I, da Lei no 9.504/97; pelos arts. 78 e 79

da Lei Complementar n.° 75/93, artigo 22 e seguintes da Lei Complementar n.° 64/1990 e o

apurado  no  bojo  do  Procedimento  Preparatório  Eleitoral n.°  MPPR-0101.20.003665-1,

propor:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 
(por conduta vedada a agente público em ano eleitoral)

em  face  de  JOSE LUIZ SANTOS,  brasileiro,  casado,  Prefeito  de  São

Carlos do Ivaí/PR, nascido aos 08/04/1973, natural de Japurá/PR, filho de José Moreira dos

Santos e Maria José de Oliveira, portador da CI/RG n. 5.759.635-0 SSP/PR, inscrito no CPF/

MF n. 958.662.649-00, residente e domiciliado na Rua Bahia, n. 31, no município de São

Carlos do Ivaí/PR, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

No dia 14 de abril  de 2020, foi instaurado o Inquérito Civil  n.°  MPPR-

0101.20.001481-5, de ofício, com o fim de apurar eventual ato de improbidade administrativa

decorrente da conduta do requerido  JOSÉ LUIZ SANTOS em promover evento/ação para

distribuição de ovos de chocolate a diversas pessoas e entidades do Município de São Carlos

do  Ivaí,  em comemoração  à  semana  da  Páscoa.  Tal  conduta,  além de  configurar  ato  de
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improbidade administrativa, também teria o condão de incorrer nas vedações dirigidas aos

agentes públicos em ano eleitoral, conforme disposições da Lei n.° 9.504/97 (doc. 1).

De início, o Município de São Carlos do Ivaí, presentado pelo requerido

JOSÉ LUIZ SANTOS, informou que a distribuição de ovos de chocolate se deu nos dias 08

e 09 de abril de 2020, da seguinte forma (doc. 2):

Consignou que a distribuição foi  realizada sem aglomeração de pessoas,

respeitando-se o distanciamento de 02 (dois) metros e mediante a utilização de equipamentos

de  proteção  individual.  Informou,  ainda,  que  inexiste  lei  municipal  que  regulamente

referido evento/ação,  tampouco há rubrica  orçamentária  própria,  esclarecendo que  a

distribuição de ovos de chocolate  a  alunos da rede municipal  de educação,  professores  e

beneficiários de programas assistenciais cuida-se de “prática corriqueira” (sic). 

Apresentou  cópias  dos  termos  de  homologação  de  procedimentos

licitatórios realizados nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 destinados a aquisição de

ovos de chocolate e/ou insumos para a confecção a serem distribuídos a “alunos da rede

municipal de ensino e beneficiários de programas vinculados a Secretaria de Assistência
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Social” (sic).  Por fim, informou que  utilizou verbas do FUNDEB e recursos livres para

aquisição dos insumos para a confecção dos ovos de chocolate.

Da  documentação  encaminhada,  verificou-se  que  o  Município  de  São

Carlos do Ivaí desembolsou, no ano de 2020, R$ 17.084,00 (dezessete mil e oitenta e quatro

reais) para  a  aquisição  dos  referidos  insumos,  conforme  notas  fiscais  e  autorizações  de

fornecimento (doc. 3).

Na sequência, o requerido JOSÉ LUIZ SANTOS informou ao Ministério

Público que foram confeccionados 1.430 (um mil quatrocentos e trinta) ovos de chocolate,

sendo que destes,  1.390 (um mil trezentos e noventa)  foram efetivamente distribuídos.  O

requerido encaminhou, ainda, listas com os nomes dos alunos e beneficiários dos programas

“das Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social e servidores das respectivas

secretarias” (sic) que foram beneficiados com o evento/ação (doc. 4).

Tratando-se de distribuição gratuita de bens de caráter social custeados pelo

Poder Público municipal, em ano eleitoral, mediante promoção pessoal de agente público (no

caso,  Prefeito  do Município de São Carlos  do Ivaí)  e  pré-candidato à  reeleição,  fora das

hipóteses legais permissivas, com a indevida utilização de meios de comunicação oficial da

municipalidade, incorreu o representado nas condutas vedadas previstas no inciso IV e §10,

do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97, artigo 237, do Código Eleitoral e artigos 14, §9º e 37, §1º,

ambos da Constituição Federal. A conduta do requerido configurou, ainda, abuso de poder

político,  razão pela qual o Ministério Público Eleitoral promove a presente representação a

fim de que sejam aplicadas as sanções previstas nos §§ 4º e 5º, do artigo 73, da Lei n.°

9.504/97.

II – DA LEGITIMIDADE DO REQUERIDO

O requerido é atual Prefeito do Município de São Carlos do Ivaí, portanto,

agente público para fins eleitorais, pré-candidato à reeleição – cf. anunciado em suas redes

sociais1 -  detentor  do  poder  de  autoridade  e  beneficiário  direto  da  conduta  vedada  de

1 https://www.facebook.com/zeluiz.marcia   

https://www.facebook.com/zeluiz.marcia
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distribuição gratuita de bens e da indevida utilização de meios de comunicação oficial da

municipalidade para promoção pessoal.

Nesse sentido é o disposto no §1º do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97:

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem 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 nos  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública  direta,

indireta, ou fundacional. 

III – DO DIREITO

O artigo  73  da  Lei  n.°  9.504/97  elenca  inúmeras  condutas  vedadas  aos

agentes públicos em ano eleitoral, com o objetivo de preservar a igualdade de oportunidades

entre  candidatos  nos  pleitos  eleitorais,  evitando-se,  por  conseguinte,  o  desequilíbrio  por

aquele que detém o controle da máquina administrativa.

Dentre  as  condutas  vedadas  estão  além  da  proibição  da  distribuição

gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública,  fazer ou

permitir uso promocional em favor de candidato da distribuição gratuita de bens e serviços de

caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público. Veja-se o disposto no artigo

73, inciso IV e §10:

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: 

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 Poder Público; 

“§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos

de  calamidade  pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas  sociais

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em
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que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução

financeira e administrativa. (grifo nosso)”

O  mesmo  dispositivo  estabelece  hipóteses  excepcionais  permissivas  da

distribuição  gratuita  de  bens,  são  elas:  calamidade  pública,  estado  de  emergência  ou  de

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

No  caso  em  tela,  a  investigação  apurou  que  a  Administração  Pública

municipal,  presentada  pelo  requerido  JOSÉ  LUIZ  SANTOS  e  por  intermédio  deste,

promoveu a distribuição gratuita de bens (ovos de chocolate) custeados pelo erário a

mais de mil munícipes, fora das hipóteses permissivas legais.

As provas angariadas apontam que houve a distribuição de milhares de ovos

de  chocolate,  de  forma  indiscriminada,  para  diversos  munícipes  e  servidores  das  mais

variadas pastas do Poder Executivo municipal, inclusive mediante a entrega pessoal efetuada

pelo requerido JOSÉ LUIZ SANTOS,  posteriormente vertida em  promoção pessoal  em

meios de comunicação oficial do município, em seu benefício particular e político.

O evento/ação promovido pelo Município de São Carlos do Ivaí, na pessoa

do requerido não é programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no

exercício anterior.  O próprio requerido informou que não. Trata-se, em suas palavras, de

“prática corriqueira” na municipalidade. É dizer, inexiste lei municipal que regulamente o

programa/ação social, estabelecendo critérios minimamente objetivos de beneficiários, dentre

outros requisitos. A referida distribuição de bens (ovos de chocolate) não se trata de política

pública devidamente implantada com previsão legal e em execução orçamentária.  O que se

apurou,  na  verdade,  foi  uma  prática  clientelista,  amadorística,  com  viés  promocional,  e

potencializada pelo requerido no ano de eleições municipais em que ele pretende a reeleição.

É cediço que o Município de São Carlos do Ivaí encontra-se em estado de

calamidade pública, declarada por meio do Decreto Municipal n.° 058/2020. Assim, em tese,

a  Administração  Pública  municipal  estaria  autorizada  a  distribuir  gratuitamente  bens  a

população, notadamente diante do grave contexto de saúde pública decorrente da pandemia

do coronavírus. 
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Ocorre,  contudo,  que  os  bens  distribuídos  não  guardam  nenhuma

pertinência com a situação excepcional, a permitir o enquadramento na hipótese legal.

Ovos  de  chocolate  não  se  assemelham a  itens  básicos  de  subsistência,  tais  como  cestas

básicas,  itens  de  higiene,  medicamentos,  etc,  estes  sim  imprescindíveis  a  sobrevivência

mormente  no  quadro  de  grave  crise  sanitária  e  econômica.  Afasta-se,  portanto,  qualquer

alegação de que a distribuição gratuita de ovos de chocolate em ano eleitoral enquadra-se no

permissivo legal, em razão da atual calamidade pública experimentada.

Mesmo que se compreenda não ter havido a prática de condutas eleitorais

vedadas e que o requerido agiu albergado pelo permissivo excepcional legal e, mais, norteado

por eventual motivação nobre – destinação dos ovos de chocolate a crianças e adolescentes da

rede pública de ensino municipal e beneficiários de programas assistenciais –, o apurado no

presente procedimento investigatório eleitoral indica que a conduta do requerido se dirigiu

não  só  a  crianças  e  adolescentes  da  rede  municipal  de  ensino  mas  a  um  número

indeterminado  de  munícipes  de  São  Carlos  do  Ivaí,  potenciais  eleitores,  figurando,

dentre  eles,  professores  da educação  infantil  e  fundamental,  estagiários  e  servidores

efetivos  e  comissionados  das  mais  diversas  secretarias  e  departamentos  da

municipalidade,  tudo acompanhado de promoção pessoal do requerido mediante a entrega

pessoal   dos itens de chocolate, como também da    publicidade   de tal evento/ação através da  

utilização indevida da mídia social oficial da Prefeitura de São Carlos do Ivaí, no caso, o

perfil na rede social Facebook.

O Município de São Carlos do Ivaí  informou que foram confeccionados

1.430 (um mil quatrocentos e trinta) ovos de chocolate, sendo que destes, 1.390 (um mil

trezentos  e  noventa)  foram  efetivamente  distribuídos.  Entretanto,  embora  a  finalidade

manifestada fosse a entrega de ovos de chocolate a “alunos da rede municipal de ensino,

professores e beneficiários de programas assistenciais”, somente 778 (setecentos e setenta e

oito)  crianças estão matriculadas  na rede municipal  de ensino,  conforme informações  da

Secretaria  Estadual  de  Educação,  por  meio  do  Núcleo  Regional  de  Paranavaí  (doc.  05).

Registre-se, entretanto, que desse total,  126 (cento e vinte e seis) são crianças em idade de
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creche, entre 0 (zero) e 02 (dois) anos, quando não é recomendado consumo  2  . Disso se extrai

que muitos dos ovos de chocolate distribuídos tinham como destinatários suas famílias, pais

ou responsáveis legais, possíveis eleitores de São Carlos do Ivaí. 

Além disso,  as  crianças  inscritas  nos  programas  assistenciais  como,  por

exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Projeto Piá são, em

regra, as mesmas já matriculadas na rede pública municipal de ensino.

Portanto,  o  número oficial  de alunos matriculados na rede municipal  de

ensino e beneficiários dos programas assistenciais é incompatível com o número de ovos de

chocolates  produzidos  e  distribuídos.  É  dizer,  mais  da  metade  dos  ovos  de  chocolate

confeccionados e distribuídos não se destinaram a crianças e adolescentes da rede municipal

de ensino ou inscritos em programas socioassistenciais.

Nesse sentido, por meio das listas apresentadas pelo requerido em resposta

ao  Ministério  Público,  ao  menos  153  (cento  e  cinquenta  e  três) servidores  da

Administração  municipal,  dentre  eles  professores,  estagiários,  motoristas,  zeladores,

cozinheiros e operadores de máquinas também foram beneficiários da distribuição gratuita de

chocolates (doc. 06).

A título  de  exemplo,  cita-se  as  servidoras  Fabiane  Missao  Mazoni  da

Silva,  zeladora,  Silvana  Barbosa  Campos,  cozinheira,  Vanderlei  Aparecido  Rocha  de

Melo, motorista e Damião Arcanjo Lopes, operador de máquinas3:

2  Conforme especialistas: 
https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/a-quantidade-e-o-momento-ideal-de-oferecer-chocolate-as-
criancas/ 
https://medicoresponde.com.br/com-que-idade-crianca-pode-comer-chocolate/ 
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/545030/chocolate-para-criancas-ate-que idade-e-proibido-qual-a-melhor-

forma-de-dar 
3 Consulta  ao  Portal  da  Transparência  do  Município  de  São  Carlos  do  Ivaí/PR:
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-
pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/545030/chocolate-para-criancas-ate-que-idade-e-proibido-qual-a-melhor-forma-de-dar
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/545030/chocolate-para-criancas-ate-que-idade-e-proibido-qual-a-melhor-forma-de-dar
https://medicoresponde.com.br/com-que-idade-crianca-pode-comer-chocolate/
https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/a-quantidade-e-o-momento-ideal-de-oferecer-chocolate-as-criancas/
https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/a-quantidade-e-o-momento-ideal-de-oferecer-chocolate-as-criancas/
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A corroborar a tese da conduta vedada praticada por agente público em ano

eleitoral  e,  consequentemente,  abuso  do  poder  de  autoridade  do  requerido,  em razão  da

distribuição  gratuita,  pessoal  e  indiscriminada  de  bens  em  ano  eleitoral,  a  investigação

eleitoral  apurou,  ainda,  que  servidores  outros  sem qualquer vínculo  com as pastas  de

Educação e Assistência Social também foram beneficiados com os ovos de chocolate.

No dia 11 de abril de 2020, foi realizada a seguinte publicação no perfil

oficial do Município de São Carlos do Ivaí na rede social  Facebook, denominado “P.M.S

Carlos  DO Ivaí”,  acompanhada  de  diversas  fotos  registradas  do  evento,  já  retiradas  da

referida rede social, em atendimento à Recomendação Administrativa n.° 08/2020 (doc. 7):4

4 Expedida no bojo dos autos de Inquérito Civil n.° MPPR-0101.20.001461-7, teve como destinatário o próprio
requerido  JOSÉ LUIZ SANTOS e cujo objeto foi a  cessação de promoção pessoal na publicidade dos atos,
programas, ações e serviços da Prefeitura Municipal de São Carlos do Ivaí realizada através dos instrumentos de
comunicação oficial da municipalidade, notadamente nas páginas das redes sociais.
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Além da promoção pessoal do requerido JOSÉ LUIZ SANTOS, o que será

objeto de argumentação mais a frente, verificou-se nos comentários da mencionada postagem

que ao menos 02 (duas) servidoras da municipalidade sem vínculo algum com a educação ou

assistência  social  também receberam os  ovos de chocolate.  São elas:  Patrícia Alves  dos

Santos (assessora do Secretário de Obras e Viação e Fomentos) e  Rosana Arceli Trissoldi

(agente de serviços gerais)5:

5 Consulta  ao  Portal  da  Transparência  do  Município  de  São  Carlos  do  Ivaí/PR:
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-
pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-062/con_servidoresativos.faces?mun=M-pKrnhdd2k3doh85khOYchrnr1kJEcD
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Destaque importante deve se dar ao comentário da servidora Rosana Arceli

Trissoldi,  agente  de  serviços  gerais,  quando  faz  um agradecimento  pessoal  ao  requerido

JOSÉ LUIZ SANTOS por, nas palavras dela, “fazer da Páscoa das crianças e de todos nós

funcionários  e  todas  entidades um  pouco  mais  doce”.  Tal  prova  evidencia  não  só  a
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distribuição indiscriminada de ovos de chocolate a diversos servidores do Poder Executivo,

como também a vinculação pessoal do requerido com tal ação/evento.

Soma-se a  isso a  informação de que  também foram beneficiados com a

distribuição de ovos de chocolate  62 (sessenta e dois) idosos, conforme lista encaminhada

pelo Município de São Carlos do Ivaí (doc. 8), não havendo quaisquer esclarecimentos quanto

ao vínculo destes com o Poder Público municipal, o que confirma, ainda mais, a distribuição

indiscriminada dos ovos de chocolate em ano eleitoral.

Mas não é  só.  Conforme informações  do próprio  requerido, os  recursos

utilizados  para  a  aquisição  dos  insumos  para  a  confecção  dos  ovos  de  chocolate  foram

oriundos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Como é sabido, é proibida a utilização dos recursos do Fundo para financiar

despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica. É

essa a redação do artigo 23, inciso I, da Lei n.° 11.494/2007 e do artigo 71 da Lei 9.394/1996:

Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I  -  no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada
fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de
sua qualidade ou à sua expansão;
II  -  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de  caráter  assistencial,
desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares
ou civis, inclusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
V  -  obras  de  infra-estrutura,  ainda  que  realizadas  para  beneficiar  direta  ou
indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
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Conclui-se,  ademais,  que  o  requerido  JOSÉ  LUIZ  SANTOS violou

frontalmente tais dispositivos legais,  valendo-se de recursos destinados a manutenção e

desenvolvimento da educação básica para presentear centenas de munícipes e servidores

sem qualquer vínculo ou relação com a educação básica. Dessa forma, não é demais dizer

que o requerido além de praticar ilícitos eleitorais, abusando, consequentemente, do seu poder

político e de autoridade, incorreu, ainda, em ato de improbidade administrativa, elencado no

artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa e artigo 73, §7º, da Lei Federal n.°

9.504/97, responsabilização que será perseguida por meio da competente ação civil pública:

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, legalidade, e lealdade às instituições, e

notadamente:

I -  praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele

previsto, na regra de competência;

§ 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, inciso III. 

Como mencionado, além da distribuição gratuita e indiscriminada de bens,

custeados pelo Poder Público municipal (por meio do FUNDEB), em ano eleitoral,  fora das

hipóteses permissivas, o requerido JOSÉ LUIZ SANTOS ainda praticou promoção pessoal,

promovendo a entrega pessoal dos ovos de chocolate a diversos munícipes e servidores, nos

dois dias de ação/evento, conforme registrado nas fotos abaixo, as quais, inclusive, foram

anexadas na publicação realizada no dia 11 de abril de 2020 no perfil da Prefeitura de São

Carlos do Ivaí na rede social Facebook.

O  conteúdo  apreciativo  personalíssimo  ao  requerido  JOSÉ  LUIZ

SANTOS,  com a publicação das fotos com ele próprio entregando os ovos de chocolate,
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lançando mão, inclusive, da expressão “#prefeitodopovo”, extrapolou o caráter informativo e

educativo da publicidade, denotando o objetivo promocional de tal ação:
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Pela diversidade de roupas utilizadas pelo requerido, nota-se que ele esteve

nos  dois  dias  da  ação/evento,  promovendo  a  entrega  pessoal  de  ovos  de  chocolate  e

registrando  fotos,  posteriormente  publicadas  na  rede  social  oficial  do  Município  de  São

Carlos do Ivaí. Indaga-se, dessa forma, qual a justificativa para o requerido, na condição de

Prefeito de São Carlos do Ivaí, comparecer nos 02 (dois) dias de ação/evento e distribuir

pessoalmente os ovos de chocolates a inúmeros munícipes senão a de promoção pessoal?

A respeito da vedação à promoção do administrador público pelos serviços,

obras e outras realizações efetuadas pela administração pública, dispõe o artigo 37, §1º, da

Constituição Federal:

a  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos

públicos deverá ter caráter educativo,  informativo ou de orientação social,  dela
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não podendo constar    nomes  ,    símbolos   ou    imagens   que caracterizem promoção  

pessoal de autoridades ou servidores públicos (grifei).

No  caso  em  tela,  além  da  demonstração  da  entrega  pessoal e

individualizada dos ovos de chocolate pelo requerido a diversos munícipes, boa parte deles

servidores  públicos,  sem nenhum critério  objetivo,  a  própria  publicação  de  texto  com a

expressão “#prefeitodopovo” e das referidas fotos do evento no perfil da Prefeitura de São

Carlos  do  Ivaí  na  rede  social  Facebook  evidenciam o  caráter  promocional  do  feito  e   a  

utilização indevida das mídias oficiais em benefício próprio.

A violação a tal dispositivo constitucional, o qual tem por escopo proibir a

vinculação de atividades da administração à pessoa do administrador, evitando que este utilize

a  propaganda  oficial  para  sua  promoção  pessoal,  em  desrespeito  ao  princípio  da

impessoalidade, também configura abuso do poder de autoridade, na forma do artigo 74, da

Lei n.° 9.504/97: 

“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 infringência do disposto no §

1º  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  ficando  o  responsável,  se  candidato,

sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.”

Sobre  a  opção  do  legislador  em  coibir  e  punir  o  abuso  do  poder  de

autoridade, assim dispõe o Código Eleitoral, em seu artigo 237:

“Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de

autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao Corregedor Geral ou

Regional, relatando fatos e indicando provas, e  pedir abertura de investigação

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

autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.”
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Não  é  diferente  o  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  Superior

Eleitoral:

“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. (...) 2. O abuso de
poder  de  autoridade  é  incontroverso,  haja  vista  reunião  realizada  pela  Prefeitura  de
Congoinhas em 3.8.2012, para cadastro de trezentas e quarenta e uma famílias, visando
aquisição de lotes urbanos a preço módico ou mesmo sua doação, mediante programa cujo
orçamento  implementou-se  apenas  no  ano  do  pleito,  e,  de  outra  parte,  distribuição  de
tabloide noticiando feitos da administração, dentre os quais projeto de terreno popular. 3.
Conforme assentado pelo TRE/PR, o cadastramento gerou em considerável número
de  famílias  expectativa  de  adquirir  imóvel  a  preço  simbólico,  em  município  com
menos de sete mil eleitores, o que demonstra gravidade da conduta praticada pelos
agravantes, candidatos à reeleição. 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. 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 […]  (Ac de
18.12.2015 no AgRREspe nº 37740, rel. Min.Herman Benjamin.)

Eleições  2014.  Recursos  ordinários.  Ação  de  investigação  judicial  eleitoral.
Publicidade  institucional.  Governador,  vice-governador  e  secretário  de  estado  de
publicidade institucional. Conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, abuso de
autoridade  (art.  74  da  Lei  9.504/97)  e  abuso  de  poder  político  (art.  22  da  Lei
Complementar  64/90). [...]  Abuso  de  autoridade.  Art.  74  da  lei  9.504/97.  8.  A
caracterização do abuso de autoridade, na espécie específica e tipificada no art. 74 da
Lei 9.504/97, requer seja demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art.
37, § 1º, da CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da impessoalidade com a
menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal ou de servidores públicos. Precedentes. 9. Não ficou comprovada a
utilização de imagens ou símbolos que caracterizem a promoção pessoal, necessária para
configurar o abuso do poder de autoridade tipificado no art. 74 da Lei 9.504/97.[...]” (Ac.
de 7.12.2017 no RO nº 172365, rel. Min. Admar Gonzaga.)

“Eleições  2012.  Recurso  especial  eleitoral.  Ação  de  investigação  judicial  eleitoral.
Vereador.  Abuso  do  poder  político  e  econômico.  Violação  ao  art.  275  do  Código
Eleitoral. Inocorrência. Gravação ambiental. Reunião pública. Licitude da prova. Provas
robustas.  Gravidade  reconhecida.  Desprovimento.  [...]  (...)  4.  A  Corte  Regional,  em
minuciosa e soberana análise acerca dos fatos  e  provas carreados aos autos,  consignou
estarem caracterizados o abuso do poder econômico e político com gravidade suficiente
para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa. 5. O abuso
ficou caracterizado por meio da utilização da máquina administrativa em favor da
candidatura do primeiro recorrente, com participação direta do então Secretário de
Obras  (segundo  recorrente),  responsável  por  determinar  e  direcionar  os  recursos
públicos  -  maquinário,  material  e  servidores  municipais  -  de  modo  a  incutir  nos
eleitores  a  ideia  de  que  o  candidato  mereceria  a  retribuição  em  votos  daquela
comunidade pelas ações cumpridas, o que ensejou o desequilíbrio da disputa para o
cargo de vereador. Tais práticas, aliadas à divulgação de propaganda eleitoral nos locais
beneficiados,  evidenciaram  os  abusos  do  poder  político  e  econômico  a  justificar  as
reprimendas infligidas a ambos os recorrentes. [...]” (Ac de 11.9.2018 no REspe 78553, rel.
Min. Luiz Fux, rel. Designado Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.)

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=302526&noChache=-216869248
http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=302526&noChache=-216869248
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=37740&processoClasse=RESPE&decisaoData=20151218
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=37740&processoClasse=RESPE&decisaoData=20151218
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“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Candidato. Deputado federal. Secretário
de  comunicação.  Uso  indevido  dos  meios  de  comunicação  social.  Abuso  do  poder
político e econômico. Potencial lesivo. Configurado. [...] Inelegibilidade. 1. ‘O nexo de
causalidade quanto à influência das condutas no pleito eleitoral é tão somente indiciário,
sendo desnecessário demonstrar, de plano, que os atos praticados foram determinantes do
resultado  da  competição;  basta  ressair,  dos  autos,  a  probabilidade  de  que  os  fatos  se
revestiram de desproporcionalidade de meios" [...].  2. As provas dos autos demonstram
que houve abuso do poder político decorrente do proveito eleitoral obtido por pré-
candidato  a  deputado  federal  que,  na  qualidade  de  Secretário  de  Comunicação
municipal,  beneficiou-se com a publicação de matérias a seu respeito em jornais e
revistas  cujas  empresas  de  comunicação  foram  contratadas  pela  prefeitura,  sem
licitação, para a divulgação de propaganda institucional. 3. A maciça divulgação de
matérias elogiosas a pré-candidato em diversos jornais e revistas, cada um com tiragem
média  de  dez  mil  exemplares,  publicados  quinzenalmente,  e  distribuídos  gratuitamente
durante vários meses antes da eleição, constitui uso indevido dos meios de comunicação
social, com potencial para desequilibrar a disputa eleitoral. [...]” (Ac. de 22.9.2009 no RO
nº 1.460, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

Se  não  bastasse  a  prática  de  conduta  vedada  e  do  abuso  do  poder  de

autoridade pelo requerido, registre-se que já nos dias do evento/ação de distribuição gratuita

de bens a sociedade sofria os efeitos danosos da pandemia do coronavírus, fazendo com que

as  autoridades,  dentre  elas  o  próprio  requerido,  editassem atos  normativos  restringindo a

circulação e aglomeração de pessoas, incentivando o isolamento social como medida mais

eficaz para a prevenção da transmissão do vírus. 

Em São Carlos do Ivaí, o Poder Executivo, sob a chefia do requerido JOSÉ

LUIZ SANTOS editou o Decreto Municipal n.° 042/2020, de 20 de março de 2020 (doc. 9).

Em  seu  artigo  2º,  o  decreto  proibiu  eventos,  reuniões e  concentração de  pessoal  de

qualquer caráter ou gênero em todo o território do Município de São Carlos do Ivaí/PR.

Portanto,  o  requerido  descumpriu  o  decreto  editado  por  ele  próprio,

realizando o contato pessoal com inúmeros munícipes, muitos deles inseridos no grupo de

risco da doença COVID-19 (idosos, p.ex), não respeitando o distanciamento social (vide as

fotos registradas) tampouco utilizando equipamento individual de proteção ou exigindo que o

recebedor do ovo de chocolates o fizesse.

Assim,  não é  demais  dizer  que  além de  incorrer  em condutas  eleitorais

vedadas e atos de improbidade administrativa,  o representado ainda colocou em risco a

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=1460&processoClasse=RO&decisaoData=20090922&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=1460&processoClasse=RO&decisaoData=20090922&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=1460&processoClasse=RO&decisaoData=20090922&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=1460&processoClasse=RO&decisaoData=20090922&decisaoNumero=
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população e o sistema público de saúde do município, colocando-se à disposição do papel

de transmissor do vírus.

A corroborar a tese de abuso do poder de autoridade pelo requerido JOSÉ

LUIZ SANTOS, a  investigação eleitoral  apurou,  ainda,  que  os  valores  despendidos  pelo

município  na  aquisição  dos  insumos  para  a  confecção  dos  ovos  de  chocolate  também

demonstram o ânimo clientelista e eleitoreiro do requerido. 

No  ano  de  2020,  o  Município  de  São  Carlos  do  Ivaí  desembolsou  R$

17.084,00 (dezessete mil e oitenta e quatro reais) com insumos para a confecção dos ovos

de chocolate.  Tal valor é mais que o dobro gasto no ano de 2017, primeiro ano do mandato

eletivo do requerido, quando, então, foram desembolsados   R$ 7.572,00 (sete mil, quinhentos  

e setenta e dois reais)   para o mesmo fim   (doc. 03).

Portanto, entre os anos de 2017 e 2020, o requerido, na condição de Prefeito

do Município de São Carlos do Ivaí, aumentou os gastos com insumos para confecção de

ovos de chocolate em mais de 225,6%, descortinando o abuso do poder de autoridade (quiçá

econômico).

Embora  para  a  configuração  do  ato  abusivo  não  se  considere  a

potencialidade de alterar o resultado da eleição municipal, conforme artigo 22, inciso XVI, da

Lei Complementar n.° 64/1990, fato é que o comportamento do requerido tem esse condão. 

Considerando  que  o  eleitorado  de  São  Carlos  do  Ivaí  nas  eleições

municipais de 2016 era de 5.248 (cinco mil duzentos e quarenta e oito) cidadãos6, sendo

que destes,  apenas  4.534 (quatro mil  quinhentos  e  trinta  e  quatro)  depositaram votos

válidos nas urnas, dos quais recebeu o requerido 2.631 (dois mil seiscentos e trinta e um),

tem-se  que  tal  prática  tem  potencialidade  de  interferir  no  equilíbrio  de  igualdade  de

oportunidades dos candidatos. 

Assim,  e  valendo-se apenas da versão oficial  – que é duvidosa,  diga-se,

diante de todos os elementos de prova apresentados – considerando que ao menos 1.390 (um

6 http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais?busca=2016
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mil trezentas e noventa) famílias foram beneficiadas com a referida conduta vedada, não é

demais  dizer  que  há  potencialidade  concreta  na  interferência  do  processo  eleitoral

municipal da pequena cidade de São Carlos do Ivaí.

Os elementos de prova colhidos convergem, portanto, para a demonstração

de  que  o  requerido  JOSÉ  LUIZ  SANTOS, se  valendo  do  aparato  do  Poder  Público

municipal (máquina administrativa) e de bens custeados por ele, incorreu em conduta vedada

a agentes públicos de distribuição gratuita, pessoal e indiscriminada de bens, em ano eleitoral,

utilizando-se,  ainda,  dos  meios  de comunicação oficial  da  municipalidade para  promoção

pessoal,  abusando,  por  conseguinte,  do  seu  poder  de  autoridade,  e  desequilibrando  as

oportunidades no pleito eleitoral que se avizinha.

IV – DOS PEDIDOS:

Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) seja recebida e autuada a presente representação tendente a apurar e punir

as transgressões ora noticiadas, reveladoras dos abusos já retratados, com a finalidade de se

proteger a normalidade e a legitimidade da eleição municipal majoritária, adotando-se, por

conseguinte, o rito previsto no artigo 22, da Lei Complementar n.° 94/1990, na forma do §12,

do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97.

b) a  notificação do requerido,  para,  querendo,  no prazo legal,  apresente

defesa.

c) a produção de todas as provas em direito admitidas, que serão requeridas

oportunamente (art. 22, VI);

d) ao final, seja julgada  PROCEDENTE a presente representação, a fim

de:

d.1) cassar (cancelar) o registro de candidatura ou diploma do requerido

JOSÉ LUIZ SANTOS,  cominando-lhe,  ainda,  a  sanção de inelegibilidade para a  eleição

municipal do ano de 2020 e as que realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes, na forma do



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Promotoria Eleitoral com atribuição perante a 100ª Zona Eleitoral

artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.° 64/1990 e artigos 73, §§4º e 5º e 74, da Lei

n.° 9.504/97.

d.2) impor multa no valor de  5.000 a 100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco

mil,  trezentos  e  vinte  reais  e  cinquenta  centavos]  a  R$  106.410,00  [cento  e  seis  mil,

quatrocentos e dez reais]),  conforme artigo 73, §4º da Lei n.º 9.504/97,  sugerindo-se, por

critério  de  proporcionalidade,  considerando  tratar  de  conduta  praticada  pelo  mandatário

máximo do Município de São Carlos do Ivaí e pré-candidato à reeleição, a aplicação de, no

mínimo, 10.000 UFIR.

Termos em que pede deferimento.

Paraíso do Norte, 31 de agosto de 2020.

FELIPE PASCHOETO GARCIA

Promotor Eleitoral

ROL DE TESTEMUNHAS:

1. Fabiane Missao Mazoni da Silva;

2. Silvana Barbosa Campos;

3. Vanderlei Aparecido Rocha de Melo;

4. Damião Arcanjo Lopes;

5. Patrícia Alves dos Santos;
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6. Rosana Arceli Trissoldi,  todos servidores públicos que podem ser encontrados no Paço

municipal de São Carlos do Ivaí.


