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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DA 11ª ZONA ELEITORAL - AREIA/PARAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

A COLIGAÇÃO “AVANÇA AREIA”, por seu diretório circunscrito esta 

cidade e comarca, neste ato representado por seu Representante Legal, vem, por 

intermédio de seus procuradores e advogados que esta subscrevem, conforme 

instrumento de mandato em anexo, com fulcro na com fundamento na Lei n.º 9.504/97 

e Lei Complementar n.º 64/90, oferecer 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

em face de JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE, Prefeito 

Constitucional de Areia-PB, candidato à reeleição pelo PSDB-45/ Coligação “POR UMA 

AREIA MELHOR DE SE VIVER”, podendo ser encontrado na sede administrativa do 

município, sito à Praça Três de Maio, s/n, Centro, CEP: 58397-000, Areia/PB, fone: (83) 

3362-2288 e celular nº (83) 99972-7171; o que faz nos seguintes termos: 

 

1. DA SÍNTESE FÁTICA 

 

O Representado JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE, 

na qualidade de atual prefeito municipal de Areia-PB, aproveitando-se da autoridade 

hierárquica, determinou que os “contratados” da edilidade realizassem, em pleno pleito 

eleitoral, a serviços de manutenção e pintura da obra pública intitulada “QUADRA DE 

MATA LIMPA”, localizada no distrito de mesmo nome (vídeo anexo). 
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Ocorre que tal obra fora licitada e está sob a responsabilidade da 

construtora “LJS CONSTRUTORA EIRELI”, CNPJ 21.601.339/0001-13, CONTRATO Nº 

00199/2018-CPL, estando pendente de conclusão e posterior entrega ao município 

contratante (contrato anexo). 

 

Ora, determinar que servidores contratados pela administração pública 

realizem tais serviços em obra licitada e não concluída pela empresa contratada, em 

pleno período eleitoral, onde, inclusive, o prefeito pleiteia a reeleição, configura fins 

eleitorais e atos próprios de promoção da gestão do prefeito-candidato, culminando em 

conduta vedada por abuso de poder político e de autoridade, de forma a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral, inclusive, gerando 

despesas extras ao erário público que já paga à construtora pela realização da obra. 

 

Assim, verifica-se de forma clara a utilização, pelo prefeito-candidato, 

de recursos públicos voltados para a área de publicidade institucional, em benefício da 

sua própria imagem às custas do erário, caracterizando desvio de finalidade, ausência 

do interesse público, bem como uso indevido da máquina pública e abuso de poder 

econômico, político e funcional. 

 

A despeito disso, o próprio filho do candidato Representado, o Sr. 

Januário Albuquerque, no dia 25/10/2020 (domingo próximo passado), postou em sua 

rede social “Facebook” [https://www.facebook.com/januaryo] a seguinte frase, verbis: 

“ ” 
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[Disponível em: https://www.facebook.com/100000312938460/post/3668549036498825/?d=n] 

 

Logo, facilmente se percebe que as ações do Representado tenta 

passar para os eleitores, em período eleitoral, com o uso dos recursos da máquina 

pública, a imagem de trabalhador, claramente com fins de angariar a simpatia da 

população e, consequentemente, votos. 

 

Esses dados são importantes, pois refletem que as práticas das 

condutas apontadas violaram o princípio da isonomia no processo eleitoral em prol da 

candidatura à reeleição do Representado ao cargo de prefeito, com escopo de 

influenciar no resultado do pleito eleitoral em curso. 

 

2. DO SUSTENTÁCULO JURÍDICO 

 

2.1. DA OFENSA AO ART. 73, INCISOS I, II E IV, DA LEI N.º 9.504/97 E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

A Lei n.º 9.504/97, dispondo sobre as condutas vedadas aos agentes 

públicos, assim proíbe, in verbis: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
 
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político 
ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a 
realização de convenção partidária; 
 
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou 
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas 
nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

 
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta 
ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou 
usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver 
licenciado; 
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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; 
 
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 
remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição 
do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos 
eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 
 
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções de confiança; 
 
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da 
Presidência da República; 
 
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos 
homologados até o início daquele prazo; 
 
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com 
prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 
 
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis 
e de agentes penitenciários; 
 
VI - nos três meses que antecedem o pleito: 
 
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos 
Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a 
cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou 
serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 
destinados a atender situações de emergência e de calamidade 
pública; 
 
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 
tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de 
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral; 
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c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do 
horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça 
Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica 
das funções de governo; 
 
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. 
 
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas 
com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre 
dos três últimos anos que antecedem o pleito;             (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição 
da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a 
partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a 
posse dos eleitos. 
 
§ 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. 

 
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em 
campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, 
obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos 
candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da 
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para 
realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria 
campanha, desde que não tenham caráter de ato público. 
 
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se 
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos 
cargos estejam em disputa na eleição. 
 
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a 
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e 
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sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR. 

 
§ 5º  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do 
caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato 
beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do 
registro ou do diploma.            (Redação dada pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
 
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada 
reincidência. 
 
§ 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. 
 
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos 
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 
coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 
 
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação do 
disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados 
pelos atos que originaram as multas. 
 
§ 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 
que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de 
sua execução financeira e administrativa.                      (Incluído 
pela Lei nº 11.300, de 2006) 
 
§ 11.  Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 
10 não poderão ser executados por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por esse mantida.           (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 
 
§ 12.  A representação contra a não observância do disposto 
neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar no 
64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da 
diplomação.                       (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 
 
§ 13.  O prazo de recurso contra decisões proferidas com base 
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
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do julgamento no Diário Oficial.            (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
(negritei) 

 
E ainda: 

 
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. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 
2009). 
(negritei) 
 
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na 
realização de inaugurações é vedada a contratação de shows 
artísticos pagos com recursos públicos. 
 
Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento do disposto 
neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o 
candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à 
cassação do registro ou do diploma. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 

 

O legislador procurou combater as irregularidades que afetam, direta ou 

indiretamente, a normalidade e a legitimidade das eleições, pelo uso indevido da 

estrutura da administração pública. 

 

Não se pode permitir que a máquina administrativa seja usada para 

reforçar ou alavancar campanha eleitoral de qualquer candidato, em verdadeiro 

atentado ao princípio republicano. 

 

Nos termos da documentação inclusa, tem-se que funcionários públicos 

municipais, no dia 27/10/2020 em horário de expediente, foram utilizados em desvio de 

finalidade, /mediante o uso do poder de autoridade e político, em período eleitoral, em 

benefício do /ora representado Sr. João Francisco, às custas do erário, o qual paga os 

salários dos referidos funcionários públicos, além dos custos com a aquisição de tintas 

e pincéis. 
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O Representado, às custas do erário, atua visando influenciar 

diretamente na vontade dos eleitores, mediante ações que traduzem um propósito de 

fixar sua imagem e suas linhas de ação política, em situação apta, em tese, a provocar 

um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a outros candidatos. 

 

Resta indubitável que condutas como as descritas tendem a interferir na 

igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, em detrimento dos 

demais candidatos, os quais não têm a mesma possibilidade de usar a máquina pública 

em proveito de sua candidatura. A situação de ilícita vantagem em relação aos demais 

concorrentes ao pleito configura-se, pois, evidente. 

 

No caso em epígrafe, a presente representação tem por objeto as 

condutas vedadas descritas no art. 73, incisos I, II e IV, da Lei n.º 9504/1997. Tais 

disposições legais visam resguardar a paridade de armas entre os candidatos em ano 

de eleições. 

 

Inobstante, houve utilização do aparato da Administração Pública do 

Município para reforçar a ideia de que o Prefeito-Candidato está comprometido com a 

coisa pública [manutenção e pintura de obra/bem público sob a responsabilidade de 

empresa que ganhou processo licitatório], o que pode reverter em expressiva 

quantidade de votos no pleito que se avizinha. Nesse contexto, a paridade buscada 

pela legislação foi seriamente afrontada. 

 

Conforme entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência, o 

que a lei proíbe é a simples prática de quaisquer das condutas vedadas elencadas nos 

incisos do art. 73 da Lei n.º 9.504/97, não havendo necessidade de se demonstrar 

potencialidade apta a causar desequilíbrio ou interferir no resultado do pleito, nem 

benefício concreto a qualquer candidato, conforme REspe nº 393-06/PE, rel. Min. 

Luciana Lóssio, DJE de 13.6.2016, a despeito de, no caso em testilha, ser evidente a 

vantagem auferida pelo Representado. 

 

Nesse sentido: 
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“RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Representação. 
Propaganda irregular. Caracterização. Registro. Art. 73 da Lei n.º 
9.504/97. Princípio da proporcionalidade. Provimento negado. 
1 - Para imposição das sanções previstas no art. 73 da Lei n.º 
9.504/97, não se examina a potencialidade ofensiva, basta a 
simples conduta. 
2 - De acordo com o princípio da proporcionalidade, a pena deverá 
ser aplicada na razão direta do ilícito praticado. – g.n. 
(Ac. n.º 24883, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, de 
21/03/2006) 

 

E o TSE, enfrentando hipótese de propaganda subliminar, aquela que 

se disfarça em promoção pessoal, assentou que: 

 

"(..) 1. A fim de verificar a existência de propaganda 
subliminar,com propósito eleitoral, não deve ser observado tão-
somente o texto dessa propaganda, mas também outras 
circunstâncias, tais como imagens, fotografias, meios, número e 
alcance da divulgação. (...)" (Ac. n. 19.905, de 25/2/2001 rel. Min. 
Fernando Neves.) 
 
"(...) 5. Os princípios previstos no art. 5°, X e XI, da CF/88 não 
protegem o proprietário ou morador quando a propaganda eleitoral 
situada no interior de sua residência irradia efeitos para a via 
pública. 6.De acordo com a jurisprudência desta Corte, a 
propaganda eleitoral não exige a expressa indicação do nome do 
candidato, de seu partido, cargo pretendido e pedido de voto. `De 
acordo com a jurisprudência desta Corte, a propaganda eleitoral 
caracteriza-se por levar ao conhecimento geral, ainda que de 
forma dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões que 
levem a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função 
pública' (Ag. Rg no Ag. n. 5120, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
23/9/2005). (...") (TSE, REsp. 26.171, Goiás,Rel. Min. José 
Delgado, Sessão de 9/11/2006). 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. 
QUALQUER MEIO QUE LEVE AO CONHECIMENTO DO 
ELEITORADO, AINDA QUE DE FORMA DISSIMULADA, AS 
RAZÕES PELAS QUAIS O CANDIDATO SERIA O MAIS APTO 
À FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO. 1. A propaganda 
eleitoral antecipada ocorre independentemente da presença do 
trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido, podendo 
ser configurada por qualquer meio, até mesmo dissimulado, que 
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leve ao conhecimento do público as razões pelas quais o 
candidato seria o mais apto ao exercício da função pública. 
Precedentes. 2. Na espécie, houve propaganda eleitoral 
antecipada, porquanto a manifestação pública do agravante 
expressou a excelência com a qual estava sendo conduzida a 
atual administração e fez apelo ao público presente para que 
fosse reforçada a aliança em torno do atual governador, por ele se 
mostrar o mais apto ao exercício da função pública. 3. Agravo 
regimental não provido. (Agravo Regimental em Recurso Especial 
Eleitoral nº 32838, TSE/CE, Rel. Fátima Nancy Andrighi. j. 
01.09.2011, unânime, DJe 16.09.2011). (negritei) 

 

Resta patente que os ora Representados incidiram na prática de 

condutas vedadas tipificadas no art. 73, incisos I, II e IV, da Lei n.º 9.504/97, sujeitando-

se, assim, às sanções previstas nos §§ 4º, 5º e 7º, do mesmo dispositivo legal. 

 

2.2. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO, DE AUTORIDADE E ECONÔMICO: CARACTERIZAÇÃO DE 

DESVIO DE FINALIDADE - AUSENTE O INTERESSE PÚBLICO 

 

O panorama desvelado até momento evidenciou que servidores 

“contratados” estão sendo usados em benefício da candidatura à reeleição do Prefeito 

João Francisco, ora Representado, havendo, data venia, um verdadeiro recrutamento 

de cabos eleitorais colhidos de dentro dos quadros da administração pública. 

 

Verifica-se, aqui, tanto a ocorrência do abuso de poder, como as 

condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I, II e IV, da Lei 9.504/97. Isso, porque ao 

determinar que servidores contratados pela administração pública realizem tais serviços 

em obra licitada e não concluída pela empresa contratada, em pleno período eleitoral, 

onde, inclusive, o prefeito pleiteia a reeleição, configura fins eleitorais e atos próprios de 

promoção da gestão do prefeito-candidato, culminando em conduta vedada por abuso 

de poder político e de autoridade, de forma a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos no pleito eleitoral. 

 

Nas lições de Pedro Roberto Decomain, este assim define como abuso 

de poder político: "emprego de serviços ou bens pertencentes à administração pública 

direta ou indireta, ou na realização de qualquer atividade administrativa, com o objetivo 
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de propiciar a eleição de determinado candidato" (DECOMAIN, Pedro Roberto. 

Elegibilidade & Inelegibilidade. Obra jurídica – 2.000. p. 72) 

 

O legislador, buscando coibir o desvirtuamento das eleições pelo abuso 

do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, assim positivou regra 

no Código Eleitoral: 

 

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. 

 

Já a LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990, positivou: 

 

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 (...). 

 

Ainda segundo a Lei Complementar n° 64/90 em seu art. 22, inciso XVI, 

para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato 

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

a despeito de, no caso em mote, ser manifesta a vantagem auferida pelo 

Representado. 

Ocorrerá abuso de poder econômico sempre que houver o uso de 

recursos materiais e/ou humanos fora do espetro permissivo da legislação eleitoral com 

o objetivo de obter vantagem para candidato, partido ou coligação, comprometendo a 

isonomia, legitimidade e normalidade da eleição. 

 

Os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade têm 

por desígnio vedar a vinculação de atividades da Administração Pública à pessoa dos 

administradores, evitando, por conseguinte, a utilização da máquina pública para 

promoção pessoal ou partidária, preservando-se mencionados princípios. 
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Assim sendo, o abuso de poder praticado pelo Representado abrange 

não somente as condutas vedadas já apontadas, mas também o texto constitucional do 

art. 14, § 9º da CF restou vilipendiado, devendo, pois, ser punido com as sanções 

pertinentes e previstas na legislação de regência. 

 

Diante disso, deve ser aplicada os 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, no caso do Primeiro 

Representado, a pena de cassação de seu registro de candidatura ou, em caso de 

eleição, do diploma, e por consequência do mandato, caso eleitos. 

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

1. a citação do representado para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal; 

 

2. a intimação do representante do Ministério Público Eleitoral; 

 

3. que a presente demanda seja julgada procedente em todos os seus 

termos, fazendo cessar de imediato a conduta vedada e para condenar o representado, 

à penalidade de multa prevista no §4º, assim como para cassar o registro de 

candidatura ou do diploma, de acordo com o §5º, ambos do art. 73 da Lei 9.504/97, 

quanto ao candidato João Francisco, tudo sem prejuízo do disposto no §7º, ainda do 

mesmo dispositivo legal; 

 

4. a condenação do representado ao ressarcimento das despesas 

extras suportadas pelo erário público; 
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5. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos 

em direito, notadamente a prova documental e de mídia ora juntada. 

 
Tudo por ser da mais elementar Justiça, são os termos em que pede e 

espera deferimento. 

 

Areia, 28 de outubro de 2020. 

 

JOVELINO DELGADO 
OAB/PB 17.281 

 
 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

Geraldo Baracho Filho  

Fazenda Rancho Baracho  s/n - Mata Limpa  - Areia/ PB 
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