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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 26ª ZONA ELEITORAL – 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

Referência: Procedimento Preparatório Eleitoral nº 2020.0012.0329-03 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor Eleitoral que ao final 

subscreve, vem, respeitosamente, no uso de suas atribuições legais, com espeque no art. 127 

da Constituição Federal, art. 1, inciso I, “d”, c/c art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 

64/90 c/c art. 2º na forma do art. 21º e seguintes da Resolução TSE nº 23.367/2011, propor 

 

 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
 

 

em desfavor de: 

 

 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, atual Prefeito do Município da Serra, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 816.870.527-00, residente e domiciliado na Rua Rio 

Itabapoana, nº 03, Bairro Hélio Ferraz, Serra-ES, CEP: 29.160-690, o qual poderá ser 

encontrado também no seu domicílio profissional, localizado na sede da Prefeitura da Serra, 

na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Serra Sede, Serra - ES, 29176-439; 

 

FABIO DUARTE DE ALMEIDA, candidato a Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 

vereador da Serra, portador do Título Eleitoral nº 017590751422, inscrito no CPF sob nº 

072.979.997-25, e RG nº 139896 – SSP, residente e domiciliado na Rua Caravelas, nº 18, 

bairro Maringá, Serra/ES, CEP: 29.168-318;  

 

RENATA SEPULCRO BASTOS, candidata ao cargo de Vice-Prefeita da Serra, brasileira, 

casada, portador do Título Eleitoral nº 020668181406, inscrita no CPF sob nº 081.827.927-

38, e RG nº 1558205 SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Sacramento, nº 84, Enseada de 

Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29.175-332, 

 

 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir deduzidos: 
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I - DOS FATOS 

 

O Ministério Público Eleitoral, pelo Promotor Eleitoral com atribuição perante a 26ª 

Zona, instaurou procedimento preparatório eleitoral, Portaria nº. 01/2020, para apuração das 

notícias de abuso do poder político praticado pelo atual Prefeito, AUDIFAX BARCELOS, 

em parceria e para o favorecimento dos candidatos FABIO DUARTE DE ALMEIDA e 

RENATA SEPULCRO, que pleiteiam o cargo de prefeito e de vice-prefeita da Serra, nesta 

eleição. 

 

Conforme foi possível verificar por meio dos links de redes sociais apresentados, o 

atual Prefeito de Serra vem publicando, no Facebook, diversas imagens de inauguração de 

obras e serviços municipais, acompanhado ou fazendo referência ao candidato Fábio Duarte 

de Almeida. Em diligência, o Promotor Eleitoral infra-assinado acessou os links informados 

nas notícias de fato e confirmou as propagandas realizadas por AUDIFAX BARCELOS, com 

abuso do poder político, associando obras públicas ao nome do candidato FABIO DUARTE, 

conforme juntado aos autos, em anexo. Dentre os links consultados, os seguintes continham 

imagens e texto, confirmando os fatos descritos na ação: 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=708366669997125 

https://www.facebook.com/watch/?v=678755832972981 

https://www.facebook.com/watch/?v=266808121202323 

https://www.facebook.com/watch/?v=716060575878196 

https://www.facebook.com/watch/?v=323490318804960 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=307932597306197&ref=watch_permalink  

 

A fim de fazer cessar tais irregularidades, o Ministério Público Eleitoral expediu a 

Recomendação Eleitoral nº 01/2020, orientando o investigado a fazer o seguinte: 

 
“RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Serra AUDIFAX BARCELOS que, 

não permita, a qualquer tempo (art. 74, da Lei das Eleições, 

c/c art. 37, § 1º, da CF), a veiculação de publicidade 

institucional que, pelo conteúdo da informação ou pela inserção 

de nomes, símbolos ou imagens, possa promover pessoas ao 

eleitorado; 

 

1) Que, a partir de 15-agosto-2020 (art. 73, VI, “b”, da Lei das 
Eleições, c/c a EC n. 105/2020), não autorize e nem permita a 

veiculação de qualquer publicidade institucional, qualquer que 

seja o seu conteúdo, salvo (i) as que relacionadas ao 

enfrentamento à COVID-19 e (ii) nos demais casos de grave e 

urgente necessidade, neste caso pleiteando prévia autorização 

da Justiça Eleitoral; 

 

2) Que, até 14-agosto-2020, cuide da retirada da publicidade 

institucional veiculada por meio de placas, faixas, cartazes, 

outdoors, sites na Internet, perfis, páginas ou contas em redes 
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sociais e aplicações de mensagens instantâneas, dentre outros, 

admitida a permanência (i) de “placas de obras públicas, desde 

que não contenham expressões que possam identificar 

autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes 

estejam em campanha eleitoral” (Ac. TSE de 14.4.2009, no RESPE 

n. 26.448) e que se limitem a identificar o bem ou serviço 

público, e (ii) de qualquer publicidade relacionada ao 

enfrentamento da COVID-19, desde que nos limites da informação, 

educação e orientação social, sem promoção pessoal; 

 

3) Que, de 01.janeiro a 15.agosto de 2020, não permita o incremento 
da publicidade institucional, cuidando para que a administração 

não gaste neste período mais do que, em média, gastou com a 

publicidade nos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos anos de 

2017, 2018 e 2019, salvo o gasto previamente autorizado pela 

Justiça Eleitoral. 

 

Lembra, por oportuno, que a inobservância das vedações do art. 

73, da Lei n. 9.504/97, sujeita o infrator, servidor público ou 

não, além da cassação do registro ou do diploma, à pena 

pecuniária de 5.000 a 100.000 UFIR (de R$ 5.300,00 a R$ 

106.000,00 aproximadamente). E que o desvirtuamento da 

publicidade institucional (art. 37, § 1º, da CF), caracterizado 

o abuso de poder, impõe a inelegibilidade de 8 anos ao agente 

e também a cassação dos eleitos (art. 74, da Lei n. 9.504/97). 

 

Encaminhe-se cópia da presente Recomendação à chefia da 

Promotoria de Justiça Cível de Serra, com a finalidade de 

distribuição a uma das Promotorias de Justiça de defesa do 

patrimônio público.” 

 

De igual maneira, foi encaminhado Ofício nº. 06/2020 para o Sr. AUDIFAX 

BARCELOS, in verbis: 

 
“Exmo. Senhor Prefeito, encaminho para conhecimento de Vossa 

Excelência a Notificação Recomendatória nº 001/2020, exarada 

pelo 26ª Promotoria Eleitoral para ciência e providências. 

Solicito a gentileza de acusar o recebimento do presente e-

mail.” 

 

A Recomendação Eleitoral e o Ofício foram enviados aos endereços eletrônicos do 

Prefeito Municipal, gab.prefeito@serra.es.gov.br no dia 19/08/2020. Todavia, mesmo após as 

supracitadas providências, o investigado não retirou as publicações objeto da notícia de fato 

de sua rede social. Ou seja, a medida da notificação recomendatória não surtiu o efeito 

esperado, nem fez cessar a situação irregular constatada. 

  

No curso do procedimento, foram recebidas, pelo Ministério Público Eleitoral, outras 

notícias de fato atestando os mesmos fatos, ou seja, abuso do poder político por parte do atual 

prefeito, AUDIFAX BARCELOS, consistente na elaboração de propaganda eleitoral nas 
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redes sociais veiculando obras públicas ao candidato que pretendeu favorecer, isto é, FABIO 

DUARTE.  

 

Todas essas notícias e as imagens que seguem anexadas foram juntadas ao 

procedimento eleitoral em epígrafe, instruindo a presente ação e registradas no sistema on-

line do MPES sob os seguintes números: 2020.0017.1417-55; 2020.0018.0055-83; 

2020.0019.2064-77; 2020.0020.5651-92. 

 

Ressalte-se que as notícias de abuso do poder político pelo Prefeito AUDIFAX 

BARCELOS nestas eleições não são novidade. Tais notícias constituíram também o objeto de 

outros procedimentos, tais como a Representação Eleitoral nº 0600898-54.2020.6.08.0026 e 

a Investigação Eleitoral nº 0600921-97.2020.6.08.0026, nas quais o Ministério Público 

Eleitoral já se manifestou favoravelmente a medida liminar pleiteada, dentre outras medidas.  

 

II – DO DIREITO 

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. 

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. Veja, por exemplo: 

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. 

Constituição Federal - Art. 14… § 9º Lei complementar 

estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa 

do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra 

a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

Portanto, no caso em tela, cumpre ao Ministério Público propor a presente ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), pois tal ação consubstancia a garantia da limpeza do 

certame, valor jurídico indispensável à eficácia social da democracia representativa. 

A esse respeito, a Constituição Federal, em seu supramencionado art. 14, § 9º, instou 

a Lei Complementar a estabelecer outros casos de inelegibilidade e outros prazos da sua 

cessação. Essa foi, portanto, a forma encontrada de proteger a normalidade e a legitimidade 

das eleições contra a influência do poder econômico. Ou, então, como citado expressamente 
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pela própria lei, abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 

indireta. 

Nesse sentido, a Lei Complementar 64/1990 (Lei das Inelegibilidades) positiva, então, 

a chamada AIJE. Veja: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 

Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça 

Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, 

relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias 

e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 

indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 

autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido 

político, obedecido o seguinte rito (…). 

Primeiramente, extrai-se que a legitimidade ativa para propor a ação cabe ao partido 

político, coligação, candidato ou Ministério Público. Além disso, seus titulares podem exercer 

tal legitimidade de maneira individual ou em conjunto. 

Por fim, merece destaque o tema do litisconsórcio passivo necessário entre candidato 

beneficiado e demais responsáveis, no presente caso, o atual prefeito AUDIFAX 

BARCELOS.  

Também, a candidata à vice-prefeita é litisconsorte passivo necessário nas ações 

eleitorais que possam implicar a cassação do registro ou do diploma. Por essa razão, RENATA 

SEPULCRO foi incluída no polo passivo da presente ação.  

No caso em tela, o bem jurídico tutelado é, portanto, a ofensa à normalidade e 

legitimidade das eleições. Por isso, é irrelevante que o réu não tenha praticado, pessoalmente, 

os fatos abusivos. Assim, para que seja responsabilizado, basta “o mero benefício eleitoral 

angariado” com eles (TSE–RO no 406492/MT – DJe 13-2-2014). 

Neste sentido, para que o abuso seja configurado, o critério não é matemático, nem 

exige um nexo entre a conduta e o número de votos obtidos em razão do ilícito. Mas, tão 

somente, que tenham capacidade para influenciar o eleitorado concretamente. Ou seja, que os 

leve a votar no candidato beneficiado ou a execrar seu opositor. 

 

III - DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR  

 

Consoante a argumentação expendida, existe fundado temor de que uma eventual 

demora na prestação jurisdicional venha a reduzir sensivelmente a eficácia do provimento 

final, porque é iminente o risco dos investigados em destaque serem favorecidos com os 

dividendos políticos proporcionados pelo atual Prefeito, AUDIFAX BARCELOS, 

notadamente pela sua atuação nas redes sociais. 
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Sobreleva anotar que o art. 22, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar nº 64/90 c/c 

art. 23, inciso II, da Resolução TSE nº 23.367/2011, asseveram: “determinará que se suspenda 

o ato que deu origem à representação, quando relevante o fundamento e puder resultar na 

ineficácia da medida, caso seja julgada procedente.  

 

Ademais, considerando que a demora no provimento jurisdicional poderá acarretar 

desrespeito e erosão à legislação eleitoral, especificamente em face do art. 22, inciso XIV, da 

Lei Complementar nº 64/90 (com a redação conferida pela Lei Complementar nº 135/2010 

(plausibilidade jurídica do pedido), já que o dia da eleição se aproxima, requer seja concedida 

liminar “inaudita altera parts” para determinar ao Prefeito Municipal, AUDIFAX 

BARCELOS, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, o seguinte: 

 

A) Que se abstenha de autorizar ou permitir a veiculação de qualquer publicidade 

institucional, qualquer que seja o seu conteúdo, salvo (i) as que relacionadas ao 

enfrentamento à COVID-19 e (ii) nos demais casos de grave e urgente necessidade, 

neste caso pleiteando prévia autorização da Justiça Eleitoral; 

 

B) Que se abstenha de publicar nas redes sociais referência a obras públicas e, 

simultaneamente, o nome, sigla ou símbolo que possam identificar o candidato FABIO 

DUARTE;  

 

C) Que promova a retirada da publicidade institucional veiculada por meio de placas, 

faixas, cartazes, outdoors, sites na Internet, perfis, páginas ou contas em redes sociais 

e aplicações de mensagens instantâneas, dentre outros, admitida a permanência (i) de 

“placas de obras públicas, desde que não contenham expressões que possam identificar 

autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha 

eleitoral” (Ac. TSE de 14.4.2009, no RESPE n. 26.448) e que se limitem a identificar 

o bem ou serviço público, e (ii) de qualquer publicidade relacionada ao enfrentamento 

da COVID-19, desde que nos limites da informação, educação e orientação social, sem 

promoção pessoal; 

 

 

Desta forma, a adoção urgente de tais medidas impõe-se como forma de manutenção 

da ordem no processo eleitoral, o que implica na necessidade de ser deferida a concessão de 

medida liminar inaudita altera parte determinando as medidas acima postuladas, uma vez que 

flagrante o fumus boni júris, pela exposição supra, e presente, obviamente, o periculum in 

mora, uma vez que na seara eleitoral a transgressão às regras regulamentadoras do processo 

eleitoral carrega carga inegável de lesividade somente pela persistência da conduta no tempo.  

 

 

IV – DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral, com espeque no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/90, c/c art. 2º na forma do art. 21º e seguintes da Resolução TSE nº 

23.367/2011 e tendo, no cumprimento do seu mister, observado o descumprimento das 

exigências relacionadas na legislação e normas eleitorais pertinentes, requer:  
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a) a autuação da presente AIJE sob o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 

64/90, conforme as diretrizes do art. 21 e seguintes da Resolução TSE nº 23.367/2011, com a 

sua imediata distribuição ao Juiz da 26ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo;  

 

b) o processamento da presente AIJE, com a notificação dos investigados 

representados, remetendo-os a contrafé da petição inicial, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias contados da notificação, ofereçam defesa, conforme inteligência do art. 22, inciso I, 

alínea “a” c/c art. 23, inciso I, da Resolução TSE nº 23.367/2011;  

 

c) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente (c.1) a 

juntada da documentação anexa; (c.2) depoimento pessoal dos investigados e oitiva de 

testemunhas arroladas; 

 

d) a procedência desta AIJE, confirmando a liminar pleiteada, reconhecendo o abuso 

do poder político, sujeitando os investigados em destaque na declaração de inelegibilidade de 

que trata o art. 1º, I, “d” na forma do inciso XIV, do art. 22, ambos da LC 64/90;  

 

e) após o regular trâmite processual, que ainda seja cassado o registro ou diploma dos 

investigados FABIO DUARTE e RENATA SEPULCRO; e seja declarada a inelegibilidade 

dos três requeridos investigados, qualificados em epígrafe, por oito anos a partir das eleições 

de 2022, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC 64/90 (redação da LC 135/2010).  

 

Por oportuno, o Ministério Público Eleitoral com espeque no art. 22 da Lei 

Complementar Federal nº 64/90, arrola o seu rol de testemunhas:  

 

 

1 - MARCIO GREIK ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público federal, 

inscrito no CPF sob nº 031.063.617-51, e RG nº 1080479, residente e domiciliado na Avenida 

Paulo Pereira Gomes, nº 40, casa 167, bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.166-

828, com endereço eletrônico delegadofederalmarcio@gmail.com. 
 

 

 

 

 

Serra, 24 de novembro de 2020. 

 

 

ALEXANDRE DE CASTRO COURA 

Promotor Eleitoral 
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19/08/2020 Email – Promotoria de Justiça Serra Cível – Outlook

https://outlook.office.com/mail/p.civ.serra@mpes.mp.br/sentitems/id/AAQkADBiMDk0NzAyLTdhZjEtNGEyMC1iMDhmLWE2MTgzYWY2OWYzZQ… 1/1

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO MPES_ 2020.0012.0329-03

Promotoria de Justiça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>
Qua, 19/08/2020 16:01
Para:  gab.prefeito@serra.es.gov.br <gab.prefeito@serra.es.gov.br>; gabinete@serra.es.gov.br <gabinete@serra.es.gov.br>
Cc:  Livia Baptista de Souza <lisouza@mpes.mp.br>

2 anexos (386 KB)
49a8ceab-67db-4182-bc72-0a27b73b720d.pdf; RECOMENDAÇÃO 001.2020.pdf;

Ao Exmo. Prefeito Municipal de Serra
Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos

Referência: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO MPES_ 2020.0012.0329-03 (favor u�lizar essa referência
e encaminhar o o�cio resposta para o endereço eletrônico p.civ.serra@mpes.mp.br) 

De ordem do Exmo. 26º Promotor de Jus�ça Eleitoral, Alexandre de Castro Coura, encaminho o�cio e
a No�ficação Recomendatória Eleitoral em anexo.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente, 

Messias Manoel Sirtuli Sobrinho 
Cartório Cível 
Promotoria de Jus�ça de Serra 
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Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Promotoria de Justiça Cível e da Infância e Juventude de Serra

26ª Zona Eleitoral
 

GAMPES: 2020.0012.0329-03
 
 

CERTIDÃO
 
Certifico que, nesta data, cumpri a determinação contida na Recomendação nº 001/2020, 
encaminhando cópia da presente Recomendação à chefia da Promotoria de Justiça Cível de 
Serra, com a finalidade de distribuição a uma das Promotorias de Justiça de defesa do 
patrimônio público.
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Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Promotoria de Justiça Cível e da Infância e Juventude de Serra
26ª Zona Eleitoral

 

GAMPES: 2020.0012.0329-03
  

INFORMAÇÃO
 
 
Em tempo, encaminhe-se o ofício retro ao Prefeito Municipal de Serra, por meio do endereço eletrônico 
gab.prefeito@serra.es.gov.br.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

26ª Zona Eleitoral de Serra 
Av. Des. Mário da Silva Nunes, n. 1420, Jardim Limoeiro, Serra, CEP 29164-044, Tel: (27) 3298-8400 

 

OF/MP/ELEITORAL/ZE26/Nº 06/2020    Serra, 18 de agosto de 2020. 

Procedimento Preparatório MPES n°. 2020.0012.0329-03 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal de Serra 

AUDIFAX BARCELOS 

 

 

Exmo. Sr. Prefeito, 

 

 

Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência a Notificação Recomendatória Eleitoral 

nº 001/2020, exarada pela 26ª Promotoria Eleitoral para ciência e providências. 

 

Solicito a gentileza de acusar o recebimento do presente e-mail. 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

ALEXANDRE DE CASTRO COURA  

Promotor Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRA 

Promotor Eleitoral – 26ª Zona 

Av. Des. Mário da Silva Nunes, n. 1420, Jardim Limoeiro, Serra, CEP 29164-044, Tel: (27) 
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RECOMENDAÇÃO N.º 001/2020 

 

O Representante do Ministério Público Eleitoral junto à 53ª Zona, no uso de suas 

atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição 

Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais 

disposições legais aplicáveis à espécie, e; 

 

CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir 

recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem 

como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, 

inciso XX da LC 75/93); 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica 

e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o acompanhamento de todas 

as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

 

CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor 

na escolha de seus candidatos; 

 

CONSIDERANDO que o art. 73, VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, proíbe a 

autorização e a veiculação – pelas esferas administrativas cujos cargos estejam em 

disputa: § 3º – de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição, ou 

seja, a partir de 15-agosto-2020, qualquer que seja o seu conteúdo, ressalvadas situações 

de grave e urgente necessidade, mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral: 

“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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CONSIDERANDO que a EC n. 107/2020, no art. 1º, § 3º, inciso VIII, autoriza 

também, desta vez sem necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral, a 

publicação de conteúdos relacionados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, 

mesmo nos 3 meses anteriores à eleição, ao mesmo tempo que adverte o gestor público 

quanto à possibilidade de caracterização de conduta abusiva:  

 

VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade 

institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas 

respectivas entidades da administração indireta destinados ao 

enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população 

quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, 

resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva 

nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 

CONSIDERANDO que a publicação de atos oficiais como leis, decretos, 

portarias, dentre outros, por ser requisito de validade do ato, não caracteriza publicidade 

institucional, daí que não abrangida pela vedação (Ac.-TSE, de 7.11.2006, no REspe nº 

25.748); 

 

CONSIDERANDO que o mesmo art. 73, no inciso VII, c/c o art. 1º, § 3º, inciso 

VII, da EC n. 107/2020, fixa limite máximo de gastos que a administração pode fazer 

com publicidade institucional de 01.janeiro.2020 a 15.agosto.2020, que não poderá 

ultrapassar a média dos 2 (dois) primeiros quadrimestres (de janeiro a agosto) dos 3 (três) 

últimos anos, não se incluindo nos gastos de 2020 aqueles que forem previamente 

autorizados pela Justiça Eleitoral, em eventuais situações de grave e urgente necessidade 

pública: 

VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 

73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com 

publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão 

exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 

(três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 
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CONSIDERANDO que o art. 74, também da Lei n. 9.504/97, descreve como 

abuso de poder político a veiculação de publicidade dos atos, programas, obras, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos que vá além da informação, educação e orientação 

social e contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal (art. 

37, § 1º, da CF), conduta que se apresenta grave e perturbadora da normalidade e 

legitimidade das eleições; 

 

CONSIDERANDO que publicidade institucional é toda e qualquer divulgação de 

atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos, produzida, confeccionada, 

mantida e/ou veiculada com recursos – financeiros ou humanos – públicos nos mais 

diversos meios de comunicação: rádio, TV, jornais, revistas, informativos, panfletos, 

placas, faixas, cartazes, sites, blogs, redes sociais, dentre outros; 

 

CONSIDERANDO, repita-se, que o site, o perfil, a página e a conta mantidos pela 

administração na Internet, em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas, 

como meio de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos, 

são veículos de publicidade institucional, que também devem observar os limites do art. 

37, § 1º, da CF, e do art. 73, Incisos VI, “b” e VII, c/c o art. 1º, § 3º, VII e VIII, da EC n. 

107/2020; 

 

CONSIDERANDO que, em 2020, essas vedações aplicam-se aos poderes 

Executivo e Legislativo municipais e a todos os órgãos da administração, inclusive às 

entidades da administração indireta; 

 

CONSIDERANDO que a publicidade institucional desvirtuada, que contemple a 

promoção pessoal, caracteriza também improbidade administrativa (art. 73, § 7º, da Lei 

n. 9.504/97), por ofensa, principalmente, ao princípio da impessoalidade; 

 

CONSIDERANDO que a lei prevê cassação do registro ou diploma do candidato 

beneficiado pela publicidade institucional desvirtuada (art. 73, § 5º, e art. 74, ambos da 

Lei n. 9.504/97), além de inelegibilidade dos agentes das condutas vedadas ou abusivas 
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(art. 1º, I, “d” e “j”, da LC n. 64/90), o que impõe transtornos ao processo eleitoral e 

frustrações ao eleitorado, pois da cassação advém a necessidade de novas eleições; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral, por meio do setor de 

protocolo, recebeu manifestação que dá conta de suposta prática de condutas ilícitas 

praticadas pelo então Prefeito de Serra – Audifax Barcelos – e outros, que estaria 

publicando em sua rede social (facebook) diversos vídeos de inauguração de obras e 

serviços municipais, acompanhado do Vereador Fábio Duarte, e também dos servidores 

pré-candidatos Igor Elson e Elcimara; 

 

 CONSIDERANDO, que tal prática, igualmente pode importar em prática de ato 

de improbidade administrativa que ocasiona violação aos princípios regentes da 

Administração Pública (impessoalidade e moralidade); 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e 

da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os 

atos viciosos das eleições – como os aqui indicados – e se produzam resultados eleitorais 

legítimos; 

 

CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de 

orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de 

sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura,  

 

 

RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Serra AUDIFAX BARCELOS que, não 

permita, a qualquer tempo (art. 74, da Lei das Eleições, c/c art. 37, § 1º, da CF), a 

veiculação de publicidade institucional que, pelo conteúdo da informação ou pela 

inserção de nomes, símbolos ou imagens, possa promover pessoas ao eleitorado; 
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1) Que, a partir de 15-agosto-2020 (art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, c/c a EC n. 

105/2020), não autorize e nem permita a veiculação de qualquer publicidade 

institucional, qualquer que seja o seu conteúdo, salvo (i) as que relacionadas ao 

enfrentamento à COVID-19 e (ii) nos demais casos de grave e urgente necessidade, 

neste caso pleiteando prévia autorização da Justiça Eleitoral; 

 

2) Que, até 14-agosto-2020, cuide da retirada da publicidade institucional veiculada 

por meio de placas, faixas, cartazes, outdoors, sites na Internet, perfis, páginas ou 

contas em redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas, dentre outros, 

admitida a permanência (i) de “placas de obras públicas, desde que não contenham 

expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos 

dirigentes estejam em campanha eleitoral” (Ac. TSE de 14.4.2009, no RESPE n. 

26.448) e que se limitem a identificar o bem ou serviço público, e (ii) de qualquer 

publicidade relacionada ao enfrentamento da COVID-19, desde que nos limites da 

informação, educação e orientação social, sem promoção pessoal; 

 

3) Que, de 01.janeiro a 15.agosto de 2020, não permita o incremento da publicidade 

institucional, cuidando para que a administração não gaste neste período mais do 

que, em média, gastou com a publicidade nos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 

anos de 2017, 2018 e 2019, salvo o gasto previamente autorizado pela Justiça 

Eleitoral. 

 

 

Lembra, por oportuno, que a inobservância das vedações do art. 73, da Lei n. 

9.504/97, sujeita o infrator, servidor público ou não, além da cassação do registro ou do 

diploma, à pena pecuniária de 5.000 a 100.000 UFIR (de R$ 5.300,00 a R$ 106.000,00 

aproximadamente). E que o desvirtuamento da publicidade institucional (art. 37, § 1º, da 

CF), caracterizado o abuso de poder, impõe a inelegibilidade de 8 anos ao agente e também 

a cassação dos eleitos (art. 74, da Lei n. 9.504/97). 
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Encaminhe-se cópia da presente Recomendação à chefia da Promotoria de Justiça 

Cível de Serra, com a finalidade de distribuição a uma das Promotorias de Justiça de 

defesa do patrimônio público. 

 

 

Serra (ES), 14 de agosto de 2020. 

 

 

ALEXANDRE DE CASTRO COURA 

26º Promotor Eleitoral 

 

Num. 42577954 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DE CASTRO COURA - 24/11/2020 17:51:02
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112421502469700000040402157
Número do documento: 20112421502469700000040402157



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRA 

Promotor Eleitoral – 26ª Zona 

           Av. Des. Mário da Silva Nunes, n. 1420, Jardim Limoeiro, Serra, CEP 29164-044, Tel: (27) 3298-8400 

 

____________________________________________________________________________________ 

Página 1 de 2                                                                                                                     

 

 

 

PORTARIA N.º 0002/2020, de 14 de agosto de 2020. 

 

Portaria de instauração de Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE.  

 

 

O Representante do Ministério Público Eleitoral junto à 26ª Zona, no uso de suas atribuições 

legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei 

Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais 

aplicáveis à espécie, e 

 

Considerando que o Ministério Público Eleitoral, por meio do setor de protocolo, recebeu 

manifestação que dá conta de suposta prática de condutas ilícitas praticadas pelo então 

Prefeito de Serra – Audifax Barcelos – e outros, com pedido de providências; 

 

Considerando que foi possível verificar por meio dos links juntados à manifestação, que o 

atual Prefeito da Serra vem publicando em sua rede social (facebook) diversos vídeos de 

inauguração de obras e serviços municipais, acompanhado do Vereador Fábio Duarte, e 

também dos servidores pré-candidatos Igor Elson e Elcimara; 

 

Considerando que o art. 73, VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, proíbe a autorização e a 

veiculação – pelas esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa: § 3º – de 

publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição, ou seja, a partir de 15-

agosto-2020, qualquer que seja o seu conteúdo, ressalvadas situações de grave e urgente 

necessidade, mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral; 

 

Considerando que o Promotor de Justiça Eleitoral com atribuição pela 53ª Zona Eleitoral 

recebeu a manifestação, gerando a Notícia de Fato sob o nº 2020.0012.0329-03 do GAMPES, 

e posteriormente despachou declinando a competência para este Promotor de Justiça; 
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Considerando a necessidade de expedir RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal de 

Serra/ES, para que se abstenha de praticar a partir de 15-agosto-2020, ações em que obras e 

serviços públicos possam ser usados como elemento de promoção pessoal de futuros 

candidatos a Prefeitos e Vereadores de Serra/ES, nas Eleições de 2020, caracterizando 

publicidade institucional vedada, com fulcro no art. 6°, XX, da LC nº 75/93; 

 

Considerando que o art. 58, §2º da Portaria PGR nº 01/2019 dispõe que o Procedimento 

Preparatório Eleitoral poderá ser instaurado com base em notícia de fato previamente autuada 

a partir de comunicações e representações de atribuição do Ministério Público Eleitoral;  

 

DETERMINO: A Conversão da Notícia de Fato nº 2020.0012.0329-03 em Procedimento 

Preparatório Eleitoral – PPE. 

 

Registre-se, autue-se e publique-se. 

 

 

 

ALEXANDRE DE CASTRO COURA 

Promotor Eleitoral 
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ENC: Denúncia sobre Improbidade Administrativa
Assunto: NC: enúncia sobre Improbidade Administra�va
 

De: Delegado Federal Márcio <delegadofederalmarcio@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 11 de agosto de 2020 19:01
Para: Promotoria da Serra Infância e Juventude <p.ij.serra@mpes.mp.br>; Promotoria de Jus�ça
Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>; Promotoria de Jus�ça Serra Criminal
<p.crim.serra@mpes.mp.br>
Assunto: Fwd: Denúncia sobre Improbidade Administra�va
 

Excelentíssimo Senhor(a) Promotor(a) de Justiça em Serra.

Dada a relevância que o caso requer, devido a urgência do tempo, tendo em vista que as
situações flagranciais de ilicitude continuam acontecendo, causando desequilíbrio no
processo eleitoral.
Considerando que a mini-reforma eleitoral criou a figura da pré-campanha eleitoral, onde
os pré-candidatos têm liberdade para apresentar propostas, projetos e identificar-se
perante a população como futuro candidato.
Considerando que o Vereador FÁBIO DUARTE tem se apresentado como pré-candidato,
participando, inclusive, de debate virtual e encontros.
Resta urgentíssimo que o procedimento em questão tenha andamento célere, para que
não se perca a oportunidade de fazer cessar essa grave agressão à lei e à ordem,
consistente na presença do Prefeito Municipal AUDIFAX BARCELOS em atos de gestão ou
publicidade, na intenção clara de promover a pré-campanha de seu aliado político FÁBIO
DUARTE, que recentemente filiou-se ao REDE SUSTENTABILIDADE.
O fato aconteceu mais uma vez, hoje 11/08/2020, desta ocasião para divulgar a obra da
Giratória do Dório Silva, como pode ser observado em link abaixo.

Diante do exposto, solicito providências URGENTÍSSIMAS, para que não se perca a
oportunidade de fazer parar as violações à MORALIDADE ADMINISTRATIVA, prevista no
art. 11, da Lei 8.429/92.
https://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/307932597306197/  
Atenciosamente,

MÁRCIO G. ALVES DA SILVA
fone; (27) 99740-4934

---------- Forwarded message ---------
De: Promotoria de Justiça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>
Date: seg., 20 de jul. de 2020 às 18:31
Subject: ENC: Denúncia sobre Improbidade Administrativa
To: Promotoria de Justiça Serra Criminal <p.crim.serra@mpes.mp.br>
Cc: delegadofederalmarcio@gmail.com <delegadofederalmarcio@gmail.com>



Num. 42577956 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DE CASTRO COURA - 24/11/2020 17:50:42
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112421502482900000040402159
Número do documento: 20112421502482900000040402159



 

12/08/2020 Email – Promotoria de Justiça Serra Cível – Outlook

https://outlook.office.com/mail/p.civ.serra@mpes.mp.br/deeplink?version=2020080303.17&popoutv2=1 1/1

 Responder a todos  Excluir  Lixo Eletrônico Bloquear

ENC: Denúncia sobre Improbidade Administrativa

Subject: Fwd: Denúncia sobre Improbidade Administrativa
To: Promotoria de Justiça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>

Em atenção ao expediente abaixo citado, que recebeu número de protocolo  nº
Gampes 2020.0012.0329-03 e foi distribuído para esta Promotoria, informo que as ações
do PREFEITO AUDIFAX, promovendo a pré-campanha de FÁBIO DUARTE, que
recentemente filiou-se ao PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, continuam acontecendo, o
que mais uma vez ofende o princípio da MORALIDADE ADMINISTRATIVA e prejudica a
regularidade do processo eleitoral, trazendo desequilíbrio entre os concorrentes, uma vez
que o PREFEITO AUDIFAX BARCELLOS age como um pajem de armas em favor de seu
futuro candidato a Prefeito da Serra. Por isso solicitamos que o mesmo seja notificado
para deixar de agir, na condição de Prefeito da Serra, em benefício da pré-candidatura de
qualquer servidor público municipal que concorrerá nas eleições de 15 de novembro de
2020.

Atenciosamente,

MÁRCIO GREIK ALVES DA SILVA  

---------- Forwarded message ---------
De: Promotoria de Justiça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>
Date: qui., 9 de jul. de 2020 às 15:15
Subject: RE: Denúncia sobre Improbidade Administrativa
To: Protocolo MPES <protocolompes@mpes.mp.br>, delegadofederalmarcio@gmail.com
<delegadofederalmarcio@gmail.com>

 
Boa tarde!
 
Acusamos recebimento, informamos que seu e-mail foi protocolizado sob o nº
Gampes 2020.0012.0329-03, e distribuído à Promotora-Chefe da Promotoria de Jus�ça
Cível de Serra.
 

Atenciosamente.
 
Karla Cris�na B.Dias
Agente de Apoio Administra�vo

Contato: (27) 3298-8400

Promotoria de Jus�ça Cível de Serra

Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES

Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1420 - Ed. JL Office - 3º andar - Jardim Limoeiro - Serra/ES - 29164-044.

 

De: Protocolo MPES <protocolompes@mpes.mp.br>
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ENC: Denúncia sobre Improbidade Administrativa

Jailsa Vargas Nascimento
Agente de Apoio Administrativo
Contato: (27) 3298-8400

Promotoria de Justiça Cível de Serra
Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES
Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1420 - Ed. JL Office - 3º andar - Jardim Limoeiro - Serra/ES - 29164-044.

De: Delegado Federal Márcio <delegadofederalmarcio@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2020 21:09
Para: Promotoria de Jus�ça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>
Assunto: Fwd: Denúncia sobre Improbidade Administra�va
 

Em atenção ao expediente de protocolo n.º Gampes 2020.0012.0329-03, informo que na
data de 18/07/2020, o Prefeito Audifax publicou na rede mundial de computadores, novo
vídeo que configura pré-campanha em favor de  FÁBIO DUARTE, pré-candidato a Prefeito
pelo partido REDE SUSTENTABILIDADE, apoiado pelo cidadão AUDIFAX BARCELOS. Está
havendo confusão entre a vida pessoal e a figura do Prefeito da Serra. Este último não
pode participar de atos que configurem pré-campanha eleitoral, ou favoreça futuro
candidato a Prefeito, com uso do cargo de Prefeito Municipal.
Tal fato configura uso da máquina pública em benefício de pré-candidato, o que constitui
IMPROBIDADE ADMINITRATIVA, por ofender o princípio da MORALIDADE.

Sendo assim, solicitamos que o Prefeito Municipal seja notificado para deixar de agir de
tal forma, sob pena de futuramente ser responsabilidade por infringir o art. 11 da Lei
8.429/92.
h�ps://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/323490318804960/         

Atenciosamente, 

MÁRCIO GREIK ALVES DA SILVA
fone (27) 99740-4934

---------- Forwarded message ---------
De: Delegado Federal Márcio <delegadofederalmarcio@gmail.com>
Date: seg., 20 de jul. de 2020 às 18:01

Subject: Fwd: Denúncia sobre Improbidade Administrativa
To: Promotoria de Justiça Serra Cível <p.civ.serra@mpes.mp.br>

Em atenção ao expediente abaixo citado, que recebeu número de protocolo  nº
Gampes 2020 0012 0329 03 e foi distribuído para esta Promotoria informo que as ações
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRA 
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RODRIGO MONTEIRO DA SILVA 

Promotor Eleitoral 

 

 

 

DESPACHO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Gampes nº 2020.0012.0329-03 

 

 

Trata-se de manifestação registrada no setor de protocolo do Ministério Público, 

denunciando a prática de condutas ilícitas praticadas pelo então Prefeito de Serra – Audifax 

Barcelos – e outros, com pedido de providências. 

 

Conforme foi possível verificar através dos links apresentados, o atual Prefeito de Serra vem 

publicando em sua rede social (facebook) diversos vídeos de inauguração de obras e 

serviços municipais, acompanhado do Vereador Fábio Duarte, e também dos servidores pré-

candidatos Igor Elson e Elcimara. 

 

A respeito da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos, o §1º, art. 37 da Constituição Federal determina:  

 

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

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos. 

 

E ainda nesse contexto, merece destaque o que dispõe a Lei das Eleições no título “Condutas 

Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais”: 

 

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: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

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 
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RODRIGO MONTEIRO DA SILVA 

Promotor Eleitoral 

 

 

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 

necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

§ 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.  

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.     

 

Com efeito, verifico que os fatos apontados não configuram prática de propaganda eleitoral 

antecipada, mas em tese, condutas vedadas da Lei 9.504/97, e/ou ato de improbidade 

administrativa, ante à eventual violação aos princípios regentes da administração pública, 

em especial a impessoalidade.  

 

Assim, concluo que os fatos sob análise se amoldam com maior rigor às atividades do 26º 

Promotor Eleitoral de Serra, com atribuição para exame de condutas vedadas, sem prejuízo 

da averiguação de eventual prática de ato de improbidade administrativa, caso em que 

poderá determinar a extração de cópias para distribuição a uma das promotorias 

especializadas.  

 

Ante o exposto, determino a devolução dos autos para redistribuição à 26ª Promotoria 

Eleitoral de Serra, na forma da Resolução 138/2017 do TRE-ES. 

 

Serra, 04 de agosto de 2020. 

 

RODRIGO MONTEIRO DA SILVA 

PROMOTOR ELEITORAL 
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Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Promotoria de Justiça Cível de Serra

Promotor Chefe
 

GAMPES: 2020.0012.0329-03
 DESPACHO

 
Distribua-se ao Promotor Eleitoral da 53ª Zona.
 
Serra, 09/07/2020.
 
CAROLINA CASSARO GURGEL
Promotora de Justiça
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FW: Denúncia sobre Improbidade Administrativa

Qui, 09/07/2020 15:59

Prezados, boa tarde!

Encaminho este e-mail para ciência e providências cabíveis,

A�e,

Serviço de Protocolo
Giovanna F.Ramos
Procuradoria Geral de Jus�ça - MPES
Telefone: 3194-5127 / 31945118

De: Delegado Federal Márcio <delegadofederalmarcio@gmail.com>
Enviado: 8 de julho de 2020 19:17
Para: Protocolo MPES <protocolompes@mpes.mp.br>
Assunto: Denúncia sobre Improbidade Administra�va
 
Segue anexo denúncia sobre Improbidade Administrativa praticada pelo Prefeito
Municipal da Serra.
Os links abaixo são provas dos fatos denunciados.

h�ps://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/708366669997125/

h�ps://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/678755832972981/

h�ps://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/266808121202323/

h�ps://www.facebook.com/AudifaxBarcelos/videos/716060575878196/

Atenciosamente,

Márcio Greik Alves da Silva
(27) 997404934

PM
Protocolo MPES

    

Para:  Promotoria de Justiça Serra Cível

Audifax em Campanha Polític…
1 MB
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZA ELEITORAL DA 026ª ZONA ELEITORAL DE SERRA ES - Dra. GLADYS

HENRIQUES PINHEIRO  

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0600944-
43.2020.6.08.0026 - SERRA - ESPÍRITO SANTO 
Assunto: [Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Conduta Vedada ao Agente Público] 
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
  
REPRESENTADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, FABIO DUARTE DE
ALMEIDA, RENATA SEPULCRO BASTOS 
  
  
  

DECISÃO 
Vistos, etc. 

 
 
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL visando apurar supostos atos abusivos de poder político em campanha, em face de AUDIFAX
CHARLES PIMENTEL BARCELOS; FABIO DUARTE DE ALMEIDA e RENATA SEPULCRO BASTOS .
Emerge da Inicial que a Promotoria Eleitoral com atribuição perante a 26ª Zona, instaurou procedimento preparatório

eleitoral, Portaria nº. 01/2020, para apuração das notícias de abuso do poder político praticado pelo atual Prefeito, 

AUDIFAX BARCELOS, em parceria e para o favorecimento dos candidatos FABIO DUARTE DE ALMEIDA e RENATA
SEPULCRO, que pleiteiam o cargo de prefeito e de vice-prefeita da Serra, nesta eleição.

Aponta o Ministério Público, ter verificado, por meio dos links de redes sociais apresentados na
Exordial, que o atual Prefeito de Serra vem publicando, no Facebook, diversas imagens de
inauguração de obras e serviços municipais, acompanhado ou fazendo referência ao candidato
Fábio Duarte de Almeida.
Infere-se da Inicial que, a fim de fazer cessar tais irregularidades, o Ministério Público Eleitoral
expediu a Recomendação Eleitoral nº 01/2020, orientando o investigado que cessasse a situação
irregular constatada, contudo, o investigado não retirou as publicações objeto da notícia de fato
de sua rede social.
Sustentou que as condutas ora investigadas configurariam abuso do poder político e dos meios
de comunicação, as quais são consideradas de alta gravidade e têm o condão de abalar a lisura
do pleito eleitoral e a normalidade das eleições.
Assim, pediu, liminarmente, que o investigado AUDIFAX BARCELOS se abstenha de autorizar ou permitir a veiculação

de qualquer publicidade institucional, salvo as que relacionadas ao enfrentamento à COVID-19 e nos demais casos de

grave e urgente necessidade; bem como que se abstenha de publicar nas redes sociais referência a obras públicas e,

simultaneamente, o nome, sigla ou símbolo que possam identificar o candidato FABIO DUARTE.

Ademais, pugnou, liminarmente, que o investigado AUDIFAX BARCELOS promova a retirada da publicidade

institucional veiculada por meio de placas, faixas, cartazes, outdoors, sites na Internet, perfis, páginas ou contas em

redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas, requerendo, ao mérito, a procedência desta AIJE, confirmando

a liminar pleiteada e reconhecendo o abuso do poder político, sujeitando os investigados em destaque na declaração de

inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, “d” na forma do inciso XIV, do art. 22, ambos da LC 64/90.

 
 
É O RELATÓRIO.
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Decido.
 
 
Primeiramente, cabe observar que a competência do processamento e julgamento de Ação de Investigação Judicial

Eleitoral em face de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, nas eleições municipais, se dá perante a Justiça

Eleitoral no município do ocorrido, em decorrência do que dispõe o art. 24, da Lei Complementar nº 64/90, bem como da

ritualística atinente ao que dispõe o art. 73, da Lei nº 9.504/97, o que evidencia a competência desta justiça

especializada.

 
O artigo 83, VI, "b" da Resolução TSE n.º 23.610/2019 dispõe que:

São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos

eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, I a VIII):

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras,

serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,

assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

 
No caso em avento, as “URL’s” elencadas pelo investigante demonstram indícios da ocorrência de ilícito eleitoral, diante

da prática da conduta vedada dentro do período eleitoral (iniciado em 15 de agosto de 2020, conforme art. 1º, §2º da EC

nº 107/2020).

 
Verifica-se dos autos que o investigado AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, em uso de suas redes sociais

pessoais, divulgou conteúdo publicitário dentro do período vedado pela lei, ao manter, em suas redes sociais, material

gráfico e vídeos contendo publicidade institucional de atos, programas, obras e serviços realizados enquanto na

administração do município, muitas vezes utilizando o espaço para propagandear a campanha do representado FABIO
DUARTE DE ALMEIDA, com inclusão de seu nome, da candidata a Vice-Prefeita, representada RENATA SEPULCRO
BASTOS, acompanhado do respectivo número de votação da candidatura.

 
A previsão normativa que veda a realização de publicidade institucional por agente público, mesmo em se tratando de

agente não candidato à reeleição, visa garantir a todos os participantes do pleito a igualdade de condições na disputa.

 
Em detrimento ao disposto, os indícios trazidos nos autos apontam que o atual gestor da
administração utilizou-se da máquina pública para beneficiar um candidato em desfavor dos
demais, prejudicando a lisura e a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral, 
configurando abuso do poder político e dos meios de comunicação, as quais são consideradas de
alta gravidade e têm o condão de abalar a lisura do pleito eleitoral e a normalidade das eleições.
 
Conforme se esclarece no artigo 73, da Lei Eleitoral 9.504/1997, de forma muito clara, qualquer propagação de ações

institucionais do poder público por meio de internet, rádio, televisão ou mídia escrita, durante o período eleitoral,

permanece em suspenso, não havendo nenhuma distinção, em seu elencamento, entre URL’s institucionais ou de perfis

pessoais na internet.

 
Nestes preceitos, observa-se, em recente conteúdo jurisprudencial, ocorrido em sede de julgamento ocorrido no Tribunal

Superior Eleitoral (TSE – Ac. de 19.6.2018 no REspe 41584, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.):

 
“Eleições 2016. Recurso especial. Representação por conduta vedada a agente público julgada procedente pelas instâncias

ordinárias. Prefeito não candidato. Veiculação de convites via facebook da prefeitura e aplicativo particular whatsapp para diversos

eventos promovidos pelo executivo municipal. Publicidade institucional em período vedado. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei

9.504/97. (…) Jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições possuem

caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado, independente

do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 2.2.2018). 5. O fato de a publicidade ter sido veiculada

em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a ilicitude da conduta […].
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Dessa forma, em análise detida para a tutela liminar, considero presentes ambos os requisitos para a concessão da

tutela de urgência pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, vez que a probabilidade do direito da impugnação

ora postulada encontra sua guarida no material comprobatório que acompanha o feito, ao que vislumbro, da análise das

URL’s elencadas pelo investigante, que o material não publicado não fora removido durante o período eleitoral.

 
Ressalta-se que, nas demandas ocorridas durante o período eleitoral, o perigo da demora é sempre evidente, uma vez

que todo ato dentro do período crítico eleitoral possui inegável interferência no pleito.

 
Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar requerido, e determino que o representado AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS SE ABSTENHA de publicar nas redes sociais referência a obras públicas e, simultaneamente,

o nome, sigla ou símbolo que possam identificar o candidato FABIO DUARTE.

 
 
Ademais, determino que o representado AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS proceda à exclusão das

publicações em suas redes sociais constantes das URL’s elencadas pelo Ministério Público na presente investigação,

objeto de análise nos presentes autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro ao valor

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações, ficando o

investigado ciente, desde já, que esta poderá ser dobrada em caso de reincidência, nos termos da Resolução/TSE

23.610/19, em seu art. 83, §6º.

 
INTIMEM-SE os representados AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS; FABIO DUARTE DE ALMEIDA e 
RENATA SEPULCRO BASTOS, para ciência e cumprimento da decisão liminar, bem como NOTIFIQUE-SE para

apresentar defesa, no prazo legal. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, SERVINDO A
PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.
 
Notifique-se o Ministério Público.

Diligencie-se.

Cumpra-se.

  
SERRA - ES, 26 de novembro de 2020. 
Dra. GLADYS HENRIQUES PINHEIRO 

Juiz Eleitoral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO 
CARTÓRIO ELEITORAL DA 026ª ZONA ELEITORAL DE SERRA ES 

 
PROCESSO PJe Nº AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - 0600944-43.2020.6.08.0026 - SERRA -

ESPÍRITO SANTO 
  

CERTIDÃO 
  
Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento à Decisão ID 43736323 dos autos, encaminhei, via e-mail, a

DECISÂO-MANDADO à Central de Mandados da Comarca da Serra/ES, para cumprimento por Oficial de Justiça de

plantão, conforme comprovante que segue em anexo. 
  
O referido é verdade e dou fé. 
  
  
  
SERRA, 26 de novembro de 2020. 
  

CAROLINA CASER BORGES DA FONSECA VIANNA 
Analista Judiciário 
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Re: URGENTE - INTIMAÇÃO DECISÃO LIMINAR e CITAÇÃO - Autos
PJe AIJE nº 0600944-43.2020.6.08.0026

Boa tarde,

Acuso recebimento. 
Dirlene Loureiro Nunes
Central Mandados

>>> ZE 26 - Carolina Caser Borges da Fonseca <carolina.fonseca@tre-es.jus.br> 26/11/20 14:18 >>>

De ordem da MMª Juíza Eleitoral da 26ª ZE/ES, encaminho DECISÃO LIMINAR-MANDADO proferida por este
Juízo nos autos PJe AIJE nº 0600944-43.2020.6.08.0026, para cumprimento por Oficial de Jus ça de plantão,
para INTIMAÇÃO e CITAÇÃO das seguintes pessoas nos respec vos endereços:

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS - Prefeito do Município da Serra/ES:
Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal da Serra/ES, localizada na Rua Maestro Antonio Cícero, 111,
Caçaroca, CEP 29176-100, Serra/ES, tel: 27 99819-2684

FABIO DUARTE DE ALMEIDA - Candidato à Prefeito pelo Par do Rede Sustentabilidade - REDE SERRA/ES:
Rua Caravelas, 18, Maringá, CEP 29168-318, Serra/ES, tel: 27 98121-8958

RENATA SEPULCRO BASTOS - Candidata à Vice-Prefeito:
Rua Sacramento, 84, Enseada de Jacaraípe, CEP 29175-332, Serra/ES

Segue, ainda, em anexo, cópia da pe ção inicial e documentos.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.

A ,

Carolina Vianna
Chefe de Cartório
26ª Zona da Serra/ES

Central de Mandados Serra - ES <centralmandados-serra@tjes.jus.br>
qui 26/11/2020 13:29

Caixa de Entrada

Para:ZE 26 - Carolina Caser Borges da Fonseca <carolina.fonseca@tre-es.jus.br>;

Email – carolina.fonseca@tre-es.jus.br https://correio.tre-es.jus.br/owa/#path=/mail/sentitems

1 of 1 26/11/2020 14:52
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