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O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, PSDB-, pessoa jurídica de  

devidamente inscrita no CNPJ 01.409.125/0001-32, sediada na Rua Orlando Gonçalves Oliveira 

Primo, nº 505, Casa, Bairro Centro, na cidade de Itaporanga/SP – CEP 18.480-000, neste ato 

representado pelo seu Presidente TRAJANO DE OLIVERIA FILHO, brasileiro, casado, portador 

da Cédula de Identidade de nº .........SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ..., 

residente na ......, no município de Itaporanga/SP – CEP 18.480-000, vem, mui respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, com fundamento 

no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, propor a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO cumulada com 

REPRESENTAÇÃO por captação ilícita de sufrágio em face do candidato a  

Prefeito DOUGLAS ROBERTO BENINI, o qual está devidamente inscrito no CNPJ sob o nº .....e é 

brasileiro, solteiro, prefeito municipal em exercício, maior, portador do RG ....... inscrito no CPF 

sob o nº ....., residente na Chácara Rio Verde, s/n, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Itaporanga/SP 

– CEP 18.480-000, assim como em face do candidato a Vice-Prefeito AUGUSTO MANOEL DE 

CARVALHO, o qual está devidamente inscrito no CNPJ sob o nº ........ e é brasileiro, divorciado, 

médico, maior, portador do RG ....... e inscrito no CPF sob o nº ......., residente na Rua Rubens 

Chueri Gurgel...... Bairro Centro, na cidade de Itaporanga/SP – CEP 18.480-000, sendo que ambos 

podem ser encontrados também nos seguintes endereços eletrônicos: WhatsApp ...... e e-mail 

unidosporitaporanga@gmail.com, em razão dos fatos e fundamentos a seguir delineados.  

  

I- DA OFENSA AO ART. 41-A E § 2º DA LEI 9.504/97  

O caput do art. 41-A da Lei 9.504/97 está assim redigido:  

“Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 

captação de sufrágio, vedada por este Lei, o candidato doar, 

oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-
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lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive emprego ou função pública, desde o registro da 

candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 

mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 

observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.”  

  

Já o seu § 2º tem a seguinte redação:  

“§ 2º - As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem 

praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim 

de obter-lhe o voto.”  

Extrai-se da norma legal, que é vedado ao candidato a cargo eletivo entregar ou  

prometer qualquer tipo de vantagem ao eleitor, seja ela de ordem patrimonial ou algum 

outro tipo de vantagem de ordem pessoal, como, por exemplo, emprego ou função pública, 

com o objetivo de obter o voto do beneficiado ou de terceira pessoa que possa ser 

influenciada por ele.  

  

Evidentemente, o bem jurídico tutelado é a lisura do processo eleitoral,  

mediante a igualdade de oportunidade entre todos os candidatos, a fim de que o voto 

popular não seja maculado por qualquer tipo de interesse particular.  

  

E, da mesma forma que prometer ou entregar qualquer tipo de vantagem ao  

eleitor é proibido, utilizar-se o candidato de violência ou grave ameaça para obtenção de 

votos também enseja as punições previstas no caput do citado texto normativo.  

  

  

Ou seja, o objetivo da norma é garantir que o eleitorado possa exercer seu  

direito constitucional e fundamental de votar de forma livre, sem qualquer tipo de influência 

não republicana.  
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O que se pretende resguardar é o fato de que eleitor, ao voltar, o faça sem estar  

imbuídas por qualquer tipo de esperança de conseguir um emprego futuro e/ou alguma 

outra forma de vantagem de ordem pessoal, ou que esteja retribuindo com o seu voto o 

recebimento pretérito de alguma vantagem pessoal ou, ainda, que o faça por medo de sofrer 

algum tipo de prejuízo/sanção de ordem pessoal ou econômica.  

  

Importante ressaltar que tal proibição se estende a todos os candidatos  

concorrentes a cargo eletivo. No entanto, ao prefeito que concorre à reeleição, tais condutas 

se revelam ainda mais gravosas, ainda mais em cidades pequenas, onde a Prefeitura 

Municipal é o maior empregador e, portanto, maior fonte de renda e emprego dos 

munícipes/eleitores.  

  

E é exatamente a situação da nossa tão querida e amada cidade de Itaporanga/SP, 

o qual tem população estimada pelo IBGE, segundo o último censo realizado, em 15.173 

(quinze mil cento e setenta e três) habitantes1; o número de eleitores é ainda mais reduzido, 

qual seja 11.476 (onze mil quatrocentos e setenta e seis)2.  

  

II- DA OFENSA AO INCISO III DO ART. 73 DA LEI 9.504/97  

  

É conduta vedada aos agentes públicos, segundo consta do inciso III do art. 73  

da Lei 9.504/97:  

“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 

 
1 Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/itaporanga.html?   
2 Fonte: https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona   
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expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver 

licenciado;” (gn)  

A pena pelo descumprimento da referida regra é a suspensão imediata da  

conduta vedada, quando for o caso, e a imposição de multa no valor de 5 (cinco) a 100 (cem) 

mil Ufir, conforme previsão do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições.  

  

Não obstante tais punições, o § 5º do mesmo texto normativo prevê ainda que o  

candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 

diploma.  

Corroborando com a legislação acima, cita-se Resolução TSE  

nº 20.988/02 — artigo 36, I e III, senão vejamos:  

Art. 36. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 

nos pleitos eleitorais (Lei n° 9.504/97, art. 73, caput, I a VIII):  

I - ceder ou usar, em benefício de candidato/a, 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/a, partido 

político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o/a 

servidor/a ou o/a empregado/a estiver licenciado/a;  
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Com efeito, tal proibição visa garantir a paridade de armas e igualdade de  

condições entre todos os candidatos durante o período de campanha eleitoral, na medida 

em que a utilização de servidores públicos e, em última análise, da “máquina 

administrativa” em benefício de determinado candidato influencia diretamente no 

resultado das eleições.  

  

Da mesma forma, a vedação em comento visa também coibir o uso irregular de  

recursos públicos, já que os funcionários públicos deixariam de executar suas funções 

públicas regulares para se ativarem em benefício de determinado candidato e recebendo 

seus salários normalmente ao final do mês, os quais serão pagos com recursos da 

administração.  

  

Pois bem, em que pese à proibição legal, os ora requeridos vem se utilizando,  

com absoluta frequência de funcionários públicos municipais para o desempenho de 

atividades de campanha eleitoral, conforme passaremos a expor detalhadamente abaixo.  

  

No dia 27/10/2020 – terça-feira, na parte da tarde, as funcionárias públicas3 

Daiane de Souza – Matrícula ..... Regiane de Fátima Batista – Matrícula ...., Leiva Antonia 

Dognani – Matrícula ......; Ana Brígida Valcazara Chueri – Matrícula ...., Eliane Aparecida 

do Nascimento – Matrícula ......, Marina de Jesus Queiroz Oliveira – Matrícula ..... e 

Claudineia Aparecida da Veiga Rosolen – Matrícula ..... estavam realizando atos de 

campanha eleitoral (distribuição de material gráfico de porta em porta nas casas) em 

favor do candidato a reeleição e ora requerido Douglas Roberto Benini e seu 

candidato a Vice-Prefeito Augusto Manoel de Carvalho no bairro chamado 

popularmente por CDHU 2, nesta cidade, conforme comprovam as fotos abaixo:  

  

 
3 Informações obtidas no Portal da Transparência do município de Itaporanga/SP, in 

https://portaltransparencia.sistemas4r.com.br/wpportal.aspx?28,RirGDG2EO4DJmUPgKlb%2bAg   
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Tal manifestação e ato de campanha eleitoral foram realizados também na  

data de 28/10/2020, no CDHU 1 e novamente com participação de funcionárias públicas e 

em horário de expediente, haja vista a foto ter sido tirada a luz forte do dia, conforme visível 

abaixo, senão vejamos:  
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Frisa-se que conquanto, dia 28/10/2020 (quarta-feira), é comemorado dia do 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO, houve expediente normal na Prefeitura e demais repartições 

publicas, tendo sido substituído pelo dia 30/10/2020 (sexta-feira), conforme Decreto 

3294 de 21 de outubro de 2020 que segue anexo, não havendo justificativa plausível a 

participação das funcionárias públicas em atos de campanha.  

   

É absolutamente importante destacar que, pelas fotos anexadas acima, é  
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possível verificar que as referidas funcionárias estavam trabalhando na campanha eleitoral 

do atual prefeito, ora requerido, durante o expediente de trabalho, já que referidas fotos 

foram tiradas durante o dia.  

  

Ademais, verifica-se também a presença do candidato Douglas Roberto Benini  

na segunda foto, o que denota a sua ciência e concordância com a conduta vedada pelo texto 

normativo ora em comento, fato este que o sujeita as punições previstas nos §§ 4º e 5º do 

art. 73 da Lei 9.504/97.  

  

De outra parte, todas as funcionárias públicas que estão nas referidas fotos, à  

exceção da Sra. Marina de Jesus Queiroz Oliveira e da Srta. Daiane de Souza (namorada do 

candidato Douglas Roberto Benini), conforme página de redes sociais, são funcionárias 

públicas comissionadas, exercendo, justamente por esta razão, cargos de chefia e/ou 

gerência em seus respectivos setores, o que lhes permite, sem qualquer dificuldade, se 

ausentar do trabalho em horário de expediente para poderem se dedicar a realizar atos de 

campanha.  

  

  

Abaixo, colacionamos print’s do Portal da Transparência do município, onde  

pode-se comprovar todas as informações lançadas acima sobre as funcionárias públicas são 

verídicas, cf. abaixo:  
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Avenida Brasília, nº 1300- Bairro Centro   - Barão de Antonina/ SP CEP: 18490-000  
              Fone: (15)99844 1831  e-mail:  tcameira.advogada@gmail.com      tcameira@adv.oabsp.org.br      

  

  
  

Assinado eletronicamente por: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - 08/11/2020 22:09:56 Num. 38533793 - Pág. 12

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110822095624800000036475723 
Número do documento: 20110822095624800000036475723 

      ADVOGADA   
Tânia Cristina Alves Meira   
         OAB/SP 361.918   
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 Nos  termos  da  documentação  inclusa,  tem-se  que  

funcionários públicos municipais, em horário de expediente, foram utilizados para fins de 

propaganda eleitoral em benefício do ora representado, às custas do erário.   

Sem dúvida alguma, condutas como a ora descrita tendem a  

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

daqueles que não têm a mesma possibilidade de usar a máquina pública em proveito de 

suas candidaturas. A situação de ilícita vantagem em relação aos demais concorrentes ao 

pleito é, pois, evidente.  

Resta patente que o ora representado incidiu na prática de  

condutas vedadas, consistentes na utilização de bens e de servidores públicos municipais 

para veiculação de propaganda eleitoral em favor de sua candidatura, sujeitando-se, assim, 

às sanções previstas nos §§ 4º e 5º, do artigo 73, da Lei 9.504/97.  
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III- Da ofensa ao inciso IV do art. 73 da Lei 9.504/97  

  

Prevê o citado texto normativo que é conduta vedada ao agente público:  

“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;” 

(gn)  

  

O candidato que infringe referido texto normativo também está sujeito as  

penas previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei das Eleições.  

  

E, da mesma forma que no item anterior desta petição, o que se visa coibir com  

a previsão legal ora em comento é a igualdade de oportunidades entre os candidatos, de 

forma que o candidato a reeleição, para se ater especificamente ao cenário político do 

município de Itaporanga/SP neste pleito, não possa se valer de bens e serviços públicos para 

capitanear votos a seu favor.  

  

Ocorre que, no mês de outubro deste ano, já durante o período de campanha  

eleitoral, a Prefeitura Municipal de Itaporanga, cujo prefeito é o agora candidato a reeleição 

e ora representado Douglas Roberto Benini, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, realizou a entrega de “Kits de Alimentação Escolar” a “cerca de 3.100 alunos 

da Rede Municipal e Estadual de Itaporanga”, conforme divulgou o Sr. Secretário 

Municipal de Educação em sua rede social no Facebook (imagem da publicação abaixo).  
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Segundo a publicação veiculada pelo Sr. Secretário Municipal de Educação, a  

distribuição dos referidos Kits de Alimentação é custeado pelo Governo Federal, que 

repassou os recursos aos Estados e Municípios em 10 (dez) parcelas mensais, sendo a 

primeira em fevereiro de 2020 e a última em novembro de 2020, tudo em conformidade 

com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

Ou seja, segundo a publicação do Sr. Secretário Municipal de Educação, a 

Prefeitura Municipal de Itaporanga já vinha recebendo, desde fevereiro de 2020, verba do 

Governo Federal destinada ao custeio de programa assistencial de alimentação dos alunos 

da rede pública de ensino.  
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Contudo, por decisão do Sr. Prefeito Municipal – o ora candidato Douglas 

Roberto Benini, a administração pública optou por não repassar imediatamente e mês a 

mês os referidos valores aos alunos destinatários da referida verba; agora, dentro do 

período eleitoral, o gestor público optou novamente por destinar referidos valores que 

vinham sendo retidos sem qualquer justificativa aparente para a aquisição de “Kits de 

Alimentação Escolar”, realizando a distribuição dos mesmos a “cerca de 3.100 alunos da 

Rede Municipal e Estadual de Itaporanga”, como publicou o Sr. Secretário Municipal de 

Educação em sua rede social.  

Pasme Excelência, cerca de 3.100 alunos – leia-se: 3.100 famílias, foram  

agraciadas em pleno processo eleitoral com a entrega de “Kits de Alimentação Escolar” – 

leia-se: cestas básicas, que foram distribuídas pelo município com recursos que vinham 

sendo repassados pelo Governo Federal desde o mês de fevereiro do corrente ano de 2020, 

mas que, repise-se, por opção do Sr. Prefeito Municipal, não foram repassados aos seus 

destinatários.  

Por mais que se imagine que dentre os tais 3.100 alunos beneficiados com a  

medida haja caso de mais de 1 (um) beneficiado de uma mesma família, o fato é que um 

número enorme de famílias foram agraciadas, em pleno processo eleitoral onde o prefeito 

é candidato à reeleição, com a entrega de cestas básicas.  

  

Ora Nobre Julgador, não há como negar que tal medida cause grave  

desiquilíbrio na campanha política, na medida em que um dos candidatos a prefeito nas 

eleições municipais, valendo-se de manobra com recursos públicos, pode distribuir mais de 

3.100 (três mil e cem) cestas básicas a população, em sua grande maioria, mais carente do 

município.  

É, no mínimo curioso, observar que o Sr. Prefeito Municipal tenha “escolhido”  
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justamente o início do mês de outubro do corrente ano para adquirir e distribuir os 

referidos “Kits de Alimentação Escolar” à população, sendo que os recursos já vinham 

sendo recebidos do Governo Federal desde o mês de fevereiro deste ano de 2020.  

Da mesma forma, causa também curiosidade à distribuição das mencionadas  

cestas básicas ter ocorrido no mês de outubro e não após o período eleitoral, isto é, o dia 

das eleições. Ora, se a referida medida não tinha cunho de promoção política do 

prefeito, por qual razão então o mesmo não aguardou a integralização total dos 

pagamentos que seriam feitos pelo Governo Federal (fevereiro a novembro) para 

somente então fazer a distribuição dos “Kits de Alimentação Escolar”?!  

Para quem já não tinha efetuado o repasse da verba aos destinatários até o  

pagamento da nova parcela por parte do Governo Federal, ocorrido em outubro de 2020, 

não há justificativa plausível para, logo no início da corrida eleitoral, promover então a 

distribuição das referidas cestas básicas.  

Com efeito, resta como evidente o desvio de finalidade na distribuição de  

cestas básicas em pleno período eleitoral, as quais optou-se por chamar de “Kits de 

Alimentação Escolar”, fato este que tinha por real escopo apenas promover a imagem do 

agora candidato a reeleição Douglas Roberto Benini.  

Por outro lado, é absolutamente certo o desequilíbrio que tal fato trás ao pleito  

eleitoral, já que o volume de cestas básicas distribuídas (cerca de 3.100 [três mil e cem] 

unidades) atinge grande parte da população da cidade de Itaporanga/SP, que foi estimada 

pelo IBGE no último censo em 15.173 (quinze mil cento e setenta e três) habitantes4.  

Se considerarmos apenas o número de eleitores do município, qual seja 11.476 

(onze mil quatrocentos e setenta e seis)5, a situação é ainda mais crítica, já que o alcance 

direto da entrega das referidas cestas básicas pode chegar a até algo em torno de 27% (vinte 

 
4 Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/itaporanga.html?   
5 Fonte: https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona   

  



  

  
 

Avenida Brasília, nº 1300- Bairro Centro   - Barão de Antonina/ SP CEP: 18490-000  
              Fone: (15)99844 1831  e-mail:  tcameira.advogada@gmail.com      tcameira@adv.oabsp.org.br      

  

  
  

Assinado eletronicamente por: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - 08/11/2020 22:09:56 Num. 38533793 - Pág. 20

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110822095624800000036475723 
Número do documento: 20110822095624800000036475723 

      ADVOGADA   
Tânia Cristina Alves Meira   
         OAB/SP 361.918   

e sete por cento) do eleitorado. Há, ainda, o alcance indireto do programa assistencial em 

questão, já que até mesmo eleitores que não foram agraciadas com a entrega dos referidos 

“Kits de Alimentação Escolar” passam, evidentemente, a aprovar a conduta do prefeito e 

agora candidato a reeleição, já que o programa visa levar alimentos à mesa da população 

mais vulnerável economicamente, ainda mais nestes tempos de grive em razão da pandemia 

do Covid-19.  

Além da potencialidade e da gravidade da medida, a participação do Sr. Prefeito 

Municipal e agora candidato à reeleição é óbvia e evidente, já que é ele que, na condição de 

chefe maior do Poder Executivo Municipal, determina as ações assistenciais a serem 

realizadas pelo município.  

Assim, foi o Sr. Prefeito Municipal que ordenou e autorizou, primeiro, o  

represamento da verba pública repassada pelo Governo Federal e, depois, a aquisição e 

distribuição de cestas básicas a “cerca de 3.100 alunos da Rede Municipal e Estadual de 

Itaporanga”, como divulgou o Sr. Secretário Municipal de Educação em sua rede social.  

Por todas estas razões, incontroverso a transgressão à norma do inciso IV do  

art. 73 da Lei 9.504/97, razão pela qual o candidato ora requerido deve ser punido nos 

termos dos §§ 4º e 5º do mesmo texto legal.  

  

IV- DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, CAPUT E INCISO XIV, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90- SANÇÕES DE INELEGIBILIDADE E DE CASSAÇÃO DO 

REGISTRO OU DIPLOMA.  

O abuso de poder político pode ser conceituado como o uso indevido de cargo  

ou função pública com a finalidade de obter votos para determinado candidato. Trata-se, 

portanto, de uma das principais causas que maculam a vontade do eleitor. A sua gravidade 

e frequência decorre da facilidade de acesso aos meios que estão à disposição do detentor 

do referido cargo ou função pública (COSTA, 2016).  
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Consigna-se que uso de poder político, que se consubstancia no uso ilegítimo  

do exercício de função, cargo ou emprego na Administração Pública em prol de candidatura 

própria ou de terceiros, caracterizando-se inclusive como improbidade administrativa, nos 

termos do art. 73, § 7º, da Lei 9.504/97, quando apurado em sede de Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral (AIJE) julgada deferida pela Justiça Eleitoral, após trânsito em julgado ou 

com decisão proferida por órgão colegiado, implica na inelegibilidade do agente, nos termos 

do art. 1º, I, alínea “d”, da LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº 135/2010, além da 

cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência 

do abuso de poder (art. 22, XIV, também da LC nº 64/90).    

Importa consignar que a expressão abuso de poder político compreende tanto  

o desvio ou abuso do poder de autoridade previsto no art. 237 do Código Eleitoral, quanto 

também o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na Administração Pública, 

previsto no § 9º do art. 14 da Constituição Federal.  

Pois bem!  

O atual prefeito e candidato a reeleição ao cargo na Cidade de Itaporanga,  

valendo-se da sua função/cargo praticou ato de abuso de poder político em face de 

servidores públicos para obter vantagens e coibir funcionários a votar “nele”.  

Chama-nos a atenção à situação vivenciada pelo servidor público MESSIAS DE 

OLIVEIRA, matrícula- 15601001, motorista no setor da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, conforme informações obtidas portal da transparência (anexo), que sofreu grave 

ameaça e coação por parte do candidato ao ter manifestado apoio político ao candidato 

adversário- ZÉ DO NUTE, conforme vídeo que segue anexo.   

  
O funcionário, Sr. Messias, em gozo de merecido descanso em final de semana,  

junto de sua família em momento de lazer, postou em sua rede social um vídeo caseiro no 

qual manifestou apoio politico  ao Candidato do Cidadania- ZE DO NUTE, cujo número em 

urna é 23, conforme vídeo que segue aos autos.  
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Para 

surpresa 

do 

funcionário, ao apresentar-se no trabalho na segunda-feira  

foi convidado a ir ao gabinete do prefeito para uma “conversa”. Desconfiado da convocação 

e tendo conhecimento das represálias e coações feitas pelo prefeito e candidato a reeleição, 

Sr. Douglas Benini, para com servidores públicos, com intuito de angariar votos, resolveu 

gravar a conversa, a qual segue transcrita em anexo.   

Pela conversa tida com o Sr. Prefeito em exercício e candidato a reeleição  

nessa eleição, o servidor seria transferido de local de trabalho em virtude da manifestação 

de apoio e opção política divulgada em suas redes sociais. Disse também, que seus 

apoiadores haviam cobrado atitudes para com o servidor que não estava apoiando o então 

Prefeito e candidato a reeleição assim com vários estavam fazendo, ou seja, usando do cargo 

que ocupam para beneficiar a figura do CANDIDATO DOUGLAS BENINI.   

Indignado, o servidor fez um desabafo em sua rede social a fim de que as  

pessoas pudessem ter conhecimento da atitude do prefeito e candidato a reeleição após 

saber que um servidor público havia manifestado apoio politico a seu adversário, conforme 

abaixo.   
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Como se percebe pelo “desabafo” feito pelo servidor em sua rede social, a situação 

 vivenciada  lhe  causa  indignação,  revolta,  desrespeito,  humilhação, 

constrangimento e abalo emocional, eis que, como bem afirmado por ele, servidor há 32 (trinta e 

dois) anos, desde 1988, e pela primeira vez sendo coagido e constrangido pelo simples fato de 

manifestar apoio político a adversário político.   

Tendo vivenciado a mesma situação e solícita para com o colega de trabalho,  
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teve-se conhecimento de outro caso de coação e ameaça vivido pela então servidora 

GRACIELE APARECIDA MAZETTO SILVA, a qual declarou/relatou a situação por ela 

vivenciada e segue anexo aos autos.   

Isto é simplesmente lastimável, reprovável e inaceitável, sendo certo que,  

vivemos em um País democrático, com liberdade de expressão e de pensamento, além de 

liberdade de manifestação de política. Sabemos que, LIBERDADE DE EXPRESSÃO é o 

direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias.   

A Constituição Federal é expressa, e garante o direito do cidadão de manifestar  

seu pensamento, sua opinião no art. 5º, IV. Aliás, ao garanti-los, a Carta da República os 

estimula, pois a liberdade manifestação (em suas mais diversas formas) revela a plenitude 

de um Estado Democrático de Direito, “status” ao qual o Brasil conseguiu chegar à duras 

penas (não nos esqueçamos).   

Além do que, é relevante observar que o artigo 220 da CF vedou,  

categoricamente, a censura, para, mais uma vez, reafirmar o direito à liberdade de 

expressão.  

Há ainda que pontuar que, a atitude do candidato à reeleição, Sr. DOUGLAS  

BENINI, além de incidir em violação ao art. 22, CAPUT E INCISO XIV, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90, fere veementemente o Código Eleitoral (Lei 4737/65) vigente 

ao valer-se de seu cargo para coagir o servidor público por sua manifestação política.   

Institui o Código Eleitoral.  

Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir 

alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou 

partido:  

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.  

  

Agravando a situação, incidiu ainda o candidato ao crime esculpido no art. 301  
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do já mencionado Código Eleitoral, in verbis:  

  

Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a 

votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda 

que os fins visados não sejam conseguidos:  

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze 

diasmulta.  

  

Estamos diante de um crime político consumado, não havendo quaisquer  

dúvidas de sua prática, ante as provas robustas já colacionadas aos autos e que serão 

corroboradas pela prova testemunhal e depoimento pessoal oportunamente.   

Assim, ante todo exposto, requer a aplicação das penas previstas na Lei 4737/65, 

artigo 300 e 301 respectivamente, eis que, há crime eleitoral fragrantemente praticado pelo 

Representado.   

A prática ilícita também pode e deve resultar na cassação do registro ou do  

diploma do candidato, além da decretação de inelegibilidade pelo prazo de oito anos “do 

representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato”, conforme prevê o 

artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, o que inclui não só eventuais 

candidatos beneficiados, mas também servidores e quaisquer outros agentes que 

participem de atos ilegais.  

  

IV- DOS PEDIDOS:  

  

Desta feita, face a todo o acima exposto, REQUER que V. Exa. JULGUE 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL COM PEDIDO 

DE EFEITO SUSPENSIVO cumulada com REPRESENTAÇÃO por captação ilícita de 

sufrágio, DETERMINANDO, cumulativamente:  



  

  
 

Avenida Brasília, nº 1300- Bairro Centro   - Barão de Antonina/ SP CEP: 18490-000  
              Fone: (15)99844 1831  e-mail:  tcameira.advogada@gmail.com      tcameira@adv.oabsp.org.br      

  

  
  

Assinado eletronicamente por: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - 08/11/2020 22:09:56 Num. 38533793 - Pág. 26

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110822095624800000036475723 
Número do documento: 20110822095624800000036475723 

      ADVOGADA   
Tânia Cristina Alves Meira   
         OAB/SP 361.918   

  

  
a) a CITAÇÃO dos representados, encaminhando-lhes a segunda via da petição, 

acompanhada das cópias dos documentos, para que, no prazo de cinco dias, ofereçam defesa 

(Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso I, alínea a);  

  

b) LIMINARMENTE, a concessão de suspensão ao REGISTRO DE CANDIDATURA  

DOS REPRESENTADOS;  

c) a DECRETAÇÃO DA INELEGIBILIDADE dos Promovidos DOUGLAS BENINI e Dr. 

AUGUSTO, pela prática de abuso de poder político, nos termos do artigo 22, caput e inciso 

XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal 

de 1988;  

  

d) a CASSAÇÃO DOS REGISTROS DE CANDIDATURA OU DOS DIPLOMAS dos 

Promovidos DOUGLAS BENINI, candidato a Prefeito, Dr. AUGUSTO, candidato a 

VicePrefeito, por terem sido beneficiados pela prática de abuso de poder político, nos 

termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 

14, § 9º, da Constituição Federal de 1988;  

  

e) A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 41-A, CAPUT, DA LEI 9.504/97 

aos Promovidos acima mencionados, no patamar máximo previsto em lei, ante a gravidade 

dos fatos.    

  

f) A APLICAÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO E APLICAÇÃO DE MULTA, PREVISTA  NO 

ARTIGO 301 DA Lei 4737/65, aos Promovidos acima mencionados, no patamar máximo 

previsto em lei, ante a gravidade dos fatos.    

  

REQUER ainda, a intimação e oitiva da testemunha a seguir arrolada, nos termos do 

artigo 22, V, da Lei Complementar Federal nº 64/90:  
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a) GRACIELE APARECIDA MAZETTO SILVA, RG: ....., residente a Rua Benevenute 

Rodrigues, .....  Itaporanga/SP.   

  

  

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.  

  

Nesses Termos, Pede Deferimento.  

Itaporanga/SP, 08 de novembro de 2020.  

  

TÂNIA CRISTINA ALVES MEIRA  

OAB/SP: 361.918  
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