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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 43ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 
 

 

 

                        O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Órgão de Execução in fine assinado, vem
respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90,
ajuizar a presente
 

 
                        AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

 
 

                        em desfavor de :

                        
                           DORLEI FONTÃO DA CRUZ, brasileiro, casado, nascido em 20/01/1953, filho de Zelia Fontao
da Cruz e de Levi Estevão da Cruz, Prefeito interino do Município de Presidente Kennedy, portador do CPF n°
494.055.357-49, residente e domiciliado na Rua Localidade de Santo Eduardo, Presidente Kennedy/ES, com
endereço profissional na Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES;
                        

                        E
 
                        ALUIZIO CARLOS CORREA, brasileiro, casado, nascido em 10/05/1957, filho de Eraldo de Lemos
Correa e de Maria da Cruz Carlos Correa, Empresário, portador do CPF n° 322.524.557-72, residente e
domiciliado na Rua Jucelino Kubistichek, n° 36, Centro, Presidente Kennedy/ES;
                        

                        E
                     
                        FÁTIMA AGRIZZI CECCON, brasileira, casada, nascida em 27/08/1975, filha de Maria Jose
Agrizzi Ceccon e de Walter Ceccon, Secretária de Educação do Município de Presidente Kennedy, portadora do
CPF n° 071.446.997-17, residente e domiciliado na Rua Edileia Baiense, s/n°, com endereço profissional na Rua
Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES;
 

                        Em razão dos motivos de fato e de direito que doravante serão aduzidos:

 

 
                        FATOS

 
 

                        O representado DORLEI FONTÃO DA CRUZ, vice-Prefeito de Presidente Kennedy/ES, na qualidade de

atual Prefeito Municipal de Presidente Kennedy/ES, em seu primeiro mandato, aproveitandose da influência política e do

uso dos recursos do erário municipal, praticou condutas que violaram o princípio da isonomia no processo eleitoral do

ano de 2020 em prol de sua candidatura e do segundo representado.

 

                        Consta do procedimento administrativo eleitoral MPES n° 2020.0012.7347-58, em anexo, que o

município de Presidente Kennedy/ES promoveu, entre os dias 15 a 28 de julho de 2020, a entrega de “Kit de material

escolar” e uniformes escolares aos alunos da rede pública municipal de ensino de Presidente Kenedy/ES, em desacordo

com os termos do inciso IV, do art. 73, da Lei n° 9.504/1994.
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                        Dispõe o sobredito art.:

 

                        Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a

  afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

 

                        [...]

 

                        IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de

  distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados   pelo Poder Público;

 

                         [...]

 

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

  benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,   de estado de emergência ou

de programas sociais autorizados em lei e já em execução   orçamentária no exercício anterior, casos em que o

Ministério Público poderá promover o   acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

                         

                         A análise do histórico dos fatos em apuração é de fundamental importância para a compreensão de

toda dinâmica envolvida com as ilicitudes praticadas pelos primeiro e terceiro representados que culminaram com a

entrega dos sobreditos “kits de material escolares” e uniformes escolares.

 

                        O primeiro representado assumiu as funções de Prefeito Municipal de Presidente Kennedy/ES, em

09/05/2019, exercendo-as até a presente data, em função do afastamento cautelar da então Prefeita do município,

Amanda Quinta Rangel, presa nos desdobramentos da operação denominada “Rubi”[1].

 

                        Nesse cenário, posteriormente, destaca-se que o ano de 2020 tem sido marcado, dentre outros pontos,

pela declaração da Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11/03/2020, da ocorrência de uma pandemia,

caracterizada por um novo tipo de coronavírus, chamado de Sars-Cov-2, que provoca a doença denominada Covid-19[2]

.

 

                        Por sua vez, o Senado Federal brasileiro aprovou, durante sessão virtual inédita realizada no dia

20/03/2020, o Decreto Legislativo n° 6/2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Brasil em decorrência

da pandemia do novo coronavírus[3].

 

                        O Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 4593 - R, de 14/03/2020, decretou o Estado de

Emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19)[4].

 

                        Em 23/03/2020 foram suspensas as aulas das redes públicas, municipal e estadual, e privadas do Estado

do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 4597-R, de 16/03/2020. As sobreditas aulas permanecem suspensas, no que

diz respeito às as aulas presenciais em todas as escolas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,

inclusive educação profissional técnica de nível médio, das redes de ensino pública e privada, até o dia 30 de setembro

de 2020, nos termos do Decreto nº 4721-R, de 29/08/2020[5].

 

                        Em meio aos fatos anteriores, no município de Presidente Kennedy/ES, foi publicado o Decreto nº 22,

18/03/2020, declarando situação de emergência em saúde pública no município e estabelecendo medidas sanitárias e

administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do

coronavírus (Covid-19). O art. 17, do citado decreto municipal, determinou a suspensão das aulas da rede municipal de

ensino de Presidente Kennedy/ES, a partir do dia 17 de março de 2020 até o dia 20 de março de 2020, sendo que as

férias previstas no calendário escolar para o mês de julho ficam antecipadas para início no dia 23 de março de 2020,

pelo período de 15 (quinze) dias.

 

                        Posteriormente, em 31/08/2020, foi publicado, em Presidente Kennedy/ES, o Decreto n° 67/2020[6],
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determinando, em seu art.7°, que o art. 2º, do Decreto nº 51/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º Fica

prorrogada a suspensão: I - das atividades educacionais em todas as escolas das redes de ensino público até o dia 30

de setembro de 2020”.

 

                        Assim, até a presente data não há previsão para o retorno às aulas da rede de ensino do município de

Presidente Kennedy/ES. Entretanto, a despeito de tudo que fora constatado acima, foram entregues pelos

representados, no mês de julho de 2020, os “kits escolares” e uniformes para os alunos da rede de ensino municipal de

ensino de Presidente Kennedy/ES, sob o argumento de que estaria próximo o início das aulas, nos termos do ID

00360849.

 

                        A afirmação dos representados de que estaria próximo o início das aulas é completamente incongruente

com os fatos acima narrados. Deve ser firmado que, por ocasião da entrega dos sobreditos materiais escolares e

uniformes, julho de 2020, o município de Presidente Kennedy/ES se encontrava na classificação “Risco Alto”, do
Mapa de Gestão de Risco do Estado do Espírito Santo[7] , claro fator de indicação de que não havia previsão alguma

para o início das aulas escolares no município, muito menos de que seria o momento adequado para, em ano de
eleições, serem entregues bens de forma gratuita.

                         

                         O município de Presidente Kennedy/ES foi classificado pelo Estado do Espírito Santo como Risco
Alto para o enfrentamento à Covid-19 em 15/05/2020[8] e, apenas em 15/08/2020[9], o município veio a ser
classificado como município de risco moderado.

 

                        Outro ponto que chama a atenção e que caracteriza o abuso do poder político dos representados nas

eleições de 2020 é o fato da total descontinuidade no tempo, isto é, nos anos anteriores ao ano de 2020, da
entrega de “kit de material escolar” e de uniformes aos alunos do município de Presidente Kennedy/ES. Não se

trata de programa de entrega anual regular realizado pelo município de Presidente Kennedy/ES, pelo contrário, sua

marca é exatamente a descontinuidade, em ofensa gritante aos termos das disposições legais aplicáveis à espécie.

 

                        Em ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça Eleitoral, em atuação junto à 43ª ZE, à Secretaria de

Educação de Presidente Kennedy/ES, requisitando informações sobre : 1) Relação de datas em que foram entregues

Kits de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino de Presidente Kennedy/ES desde o ano de 2012, ano a

ano; 2) Relação de datas em que foram entregues uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino de

Presidente Kennedy/ES desde o ano de 2012, ano a ano; 3) O atual quantitativo de alunos da rede municipal de ensino

de Presidente Kennedy/ES, foram obtidas as seguintes respostas, por meio de planilha anexa, ID00372562:
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                        Em síntese, os alunos da rede municipal de ensino de Presidente Kennedy/ES, entre os anos de 2012 a
2020, receberam “kits de material escolar” apenas no ano de 2016, no mês de março; no ano 2018, no mês de

fevereiro; e no ano de 2020, no mês de julho.
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                        Por sua vez, os alunos da rede municipal de ensino de Presidente Kennedy/ES, entre os anos de 2012
a 2020, receberam uniformes escolares apenas no ano de 2016, no mês de abril, e no ano de 2020, no mês de julho.
                        Lado outro, o quantitativo de alunos beneficiados com a entrega gratuita dos bens acima citados totaliza

3125 (três mil, cento e vinte e cinco) alunos, moradores de todas as localidades no município, conforme tabela a seguir:

                        Outro ponto que merece atenção é que no ano de 2020, ano de eleições municipais, o ano letivo dos
alunos da rede pública municipal do de Presidente Kennedy/ES iniciou suas atividades em 10/02/2020, sem que

o ente estatal tenha entregue os sobreditos “kits de material escolar”, bem como sem a entrega de uniformes escolares

aos seus alunos. Além disso, conforme apontado acima, a entrega dos citados bens, em ano eleitoral, em total

descontinuidade da entrega de bens em anos anteriores, fere os ditames constitucionais e legais do regime democrático

brasileiro.

 

 
                        DO DIREITO DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
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                        O cabimento desta ação investigatória vem expressamente previsto nos artigos 22, caput, da

Lei Complementar n.º 64/90, que dispõe:

 

                        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 de 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.

 
                        O dispositivo legal indica as pessoas físicas e jurídicas que têm legitimidade para requerer a instauração

de investigação judicial eleitoral, dentre as quais se encontra o Ministério Público Eleitoral, sendo certo que o órgão

competente para o julgamento da presente ação, em se tratando de eleições municipais, vem estampado no art. 24 da

citada lei complementar, in verbis:

 

                        Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a

  representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao                          Corregedor-

 Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do

Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as   atribuições                         deferidas ao Procurador-Geral e

Regional Eleitoral, observadas as normas do   procedimento previstas nesta lei complementar.

 

                        Quanto à tempestividade, consoante reiterados julgados do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, a

investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a data da diplomação dos candidatos eleitos, conforme ementa de

julgado abaixo transcrita:

 
                        DIREITOS ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATO.

IMPUGNAÇÃO. ART. 3º, LC n.º 64/90. INELEGIBILIDADE. ABUSO DE  PODER. VIA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE

AJUIZAR-SE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL ATÉ A DATA DA DIPLOMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DA CORTE.

PROVIDOS OS RECURSOS.

                        - Não é próprio apurar-se a ocorrência de abuso em impugnação de registro de candidatura, uma   vez

que a Lei Complementar n.º 64/90 prevê, em seu art. 22, a ação de investigação judicial para   esse                         fim,

a qual, não estando sujeita a prazo decadencial, pode ser ajuizada até a data da   diplomação do candidato – g.n.

(Recurso Ordinário n.º 593 - Acórdão 593, Rio Branco – AC,   Relator Sálvio de                         Figueiredo Teixeira,

publicado em sessão, data 03/09/2002, Revista de   Jurisprudência do TSE, volume 13, tomo 4, página 91).

 

 
                        DA COMPETÊNCIA

 
                        Sobre a medida da jurisdição a ser fixada no presente caso, convém destacar a competência deste juízo

eleitoral singular de 1ª instância para processar e julgar a questão trazida a exame, eis que se trata de interesse eleitoral

local relacionado à estabilidade do processo eleitoral local.

 

                        CÓDIGO ELEITORAL

                        Art. 35. Compete aos juízes:

                         [...]

 
                            II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a

  competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;

                         [...]

                        V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a

termo, e determinando as providências que cada caso exigir;

                        [...]

                        XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
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                        [...]

 
                        LEI COMPLEMENTAR N,º 64/90

 

                        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:

 

                        [...]

 

                        Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a

  representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao                           Corregedor-

  Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei complementar,   cabendo ao representante do

Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as   atribuições                         deferidas ao Procurador-Geral e

Regional Eleitoral, observadas as normas do   procedimento previstas nesta lei complementar.

 

                        DA LEGITIMIDADE ATIVA
 

                        Na dicção do artigo 127, da Carta Magna brasileira o Ministério Público foi erigido como instituição

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tornando-se evidente a atuação do Ministério Público em toda e

qualquer fase do processo eleitoral como pressuposto da observância da ordem jurídica e da manutenção do regime

democrático de direito.

 

                         Deste modo, sempre que estiver em jogo qualquer interesse social relevante, como no presente caso, a

legitimidade ativa do Ministério Público para a sua defesa afigura-se incontroversa. Lembre-se ainda o art. 22 da LC n°

64/90.

 

 
                        LEGITIMIDADE PASSIVA
 

                        Em regra, deve figurar no polo passivo da Ação de Investigação Judicial tanto o agente público

responsável pela prática do ato irregular assim como o candidato beneficiado pelo ato. Expondo o tema,

 

                        Emerson Garcia, leciona, in verbis:

 

                         Devem figurar no pólo passivo da representação o candidato que tenha sido o autor ou beneficiário   do

ato abusivo e todos os demais que hajam contribuído para a prática do mesmo. Aqueles                         que tenham sua

candidatura vinculada à do representado, o que ocorre nas eleições majoritárias (dirigentes do Poder Executivo – titular

e vice – e Senador – titular e suplentes são litisconsortes passivos                         necessários, isto porque os atos

abusivos praticados por um dos componentes da chapa aos demais beneficiarão.

 
                        O primeiro representado, na condição de Prefeito municipal em exercício à época dos fatos, foi o

responsável pela prática das condutas irregulares, considerando que é o chefe do Poder Executivo local, bem como
que, por meio de endereço eletrônico oficial do município, prestou declaração, datada de 11/02/2020, em que foi
categórico ao afirmar (grifos nossos) ID00360849:

 

                         Para o prefeito Dorlei Fontão, essa foi uma das prioridades para o início de 2020. “Há mais de cinco
anos nossas crianças não recebem o uniforme escolar da prefeitura. Mas graças ao empenho da nossa equipe,
agora será diferente. Houve um pequeno atraso por conta de entraves burocráticos, mas a previsão é fazer a entrega

nos próximos dias, já que o ano letivo começou nessa segunda-feira (10) e essa é uma necessidade dos alunos”,
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comentou o prefeito.

 

                        Os primeiro e segundo representados, candidatos a prefeito e a vice-prefeito, são os beneficiários das

condutas irregulares praticados pelos primeiro e terceira representados. Desta forma, os representados são

inquestionavelmente partes legítimas para figurar no polo passivo da presente representação.

 

 
                        DO ABUSO DE PODER POLÍTICO

 
             

                        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.

 

                        Pedro Roberto Decomain assim define como abuso de poder político o "emprego de serviços ou bens

pertencentes à administração pública direta ou indireta, ou na realização de qualquer atividade administrativa, com o

objetivo de propiciar a eleição de determinado candidato". ( DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade & Inelegibilidade.

Obra jurídica – 2.000. p. 72)

 

                        Oportuno, ainda, destacar os ensinamentos de Edson de Resende Castro, segundo o qual: “O abuso de

poder interfere diretamente na tomada de decisão pelo eleitor, daí que constitui em contundente afronta ao princípio

democrático. Atinge o bem jurídico de maior consideração no Direito Eleitoral, que é a normalidade e legitimidade das

eleições. Uma campanha eleitoral marcada pelo abuso de poder e/ou pelo uso indevido dos meios de comunicação

social acaba comprometendo os resultados das urnas” (Edson de Resende castro, Teoria e Prática do Direito Eleitoral,

Mandamentos, página 286.)

 

                        A “máquina administrativa” não possa ser colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já

que isso desvirtuaria completamente a ação estatal, além desequilibrar o pleito – ferindo de morte a isonomia que deve

permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento

privilegiado a pessoas ou classes sociais.

 
                        Esclarecedoras são as lições de Edson Resende Castro (CASTRO, Edson Resende. Teoria e prática

do direito eleitoral. 5.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010):

 

                        O agente público, ou seja, aquele que detém o exercício de uma função pública, coloca-se em   situação

de vantagem perante o "cidadão comum” porque tem como atividade cotidiana o   atendimento dos

                        interesses da coletividade e porque está naturalmente em evidência. Sem qualquer   esforço, pode

conquistar a simpatia dos que buscam o serviço público bastando que cumpra com   presteza o seu

                        mister. Então, sem necessidade de se falar em abuso, o exercente de função pública   já tem posição

destaque no contexto social, principalmente nos centros menores.

 

                        O que tem ocorrido é que esses agentes públicos, em período eleitoral, acabam se utilizando da sua

  posição de destaque para beneficiar candidaturas. Sempre foi prática corriqueira o uso da   "máquina administrativa"

em prol de candidatos que têm a simpatia do Administrador. Quando   Prefeito, o Governador ou o Presidente querem

se reeleger ou fazer seu sucessor, toda a   Administração se empenha em mostrar-se eficiente aos olhos dos eleitores,

para convencer da   necessidade de continuidade daquele governo.

 
                        Assim, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder se vale de sua

posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Caracteriza-se, dessa forma, como ato de autoridade exercido em

detrimento do voto, afetando a legitimidade de uma eleição.
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                        DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS

 
 

                        A potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição não é condição essencial para a configuração do

ato abusivo objeto da AIJE. A Lei Complementar n° 64/90 sofreu recente alteração, em seu art. 22, pela Lei

Complementar n° 135/2010. 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 (inciso XVI do art. 22). Caso a conduta

teve o condão de afetar a legitimidade e normalidade da eleição, ainda que não tenha dado ao candidato o resultado

esperado, será punida, tomando-se o cuidado para não se punir eventos de pequena monta que não exibem a robustez

necessária para macular o pleito.

 

                        Eis recente jurisprudência sobre o tema:

 

                         “(...) A mudança de paradigma quanto à retirada do requisito da potencialidade para   configurar o abuso,

bastando agora apenas a gravidade das circunstâncias nas quais o fato   indevido ocorreu,                         conforme a

redação do inciso XVI do art. 22 dada pela Lei   Complementar n.° 135/2010, não significa porta aberta para punições de

eventos de   pequena monta que não exibem a robustez necessária                         para macular o pleito, porquanto

  devem ser ainda sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (AIJE n.°   2992-43/Campo Grande -

Acórdão n.° 6.742 de 23.8.2010, rel. Juiz Des.                         RÊMOLO LETTERIELLO. DJE de 27.8.2010)

 

                         Evidente que as condutas narradas acima influenciaram diretamente o eleitorado, que recebeu, benefício

patrocinado pelo erário durante o período vedado,

 

                        Observe-se que o texto constitucional emprega a palavra influência e não abuso, como consta do artigo

1º, I, alíneas d e h, da LC nº 64/90. Esse termo - influência – apresenta amplitude maior que "abuso", pois retrata a mera

inspiração ou sugestão exercida em alguém, ou, ainda, o processo pelo qual se incute ou se infunde em outrem uma

ideia, um sentimento ou um desejo. A influência, portanto, pode não decorrer de explícito mau uso do poder econômico,

podendo, ao contrário, ser corolário de um uso aparentemente normal, lícito, mas que, à vista das circunstâncias

consideradas, deixa de ser razoável.

 

                        O que se pretende arrostar é a influência abusiva exercida por detentores de poder econômico ou

político, considerando-se como tal a interferência de matiz tendencioso, realizada deliberada ou veladamente em

proveito - ou em prejuízo - de determinada candidatura ou grupo político. De qualquer sorte, a expressão influência do

poder é mais eIástica que abuso do poder, permitindo, pois, maior liberdade do intérprete na análise dos fatos.

 

                        O emprego da interpretação extensiva, aqui, certamente poderá levar o exegeta a afirmar como abusivas

situações em que a mera influência foi eficaz no sentido de desequilibrar o pleito. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.

8. ed.São Paulo: Atlas, 2012, p. 468)

 

 
                        DAS SANÇÕES

 
                         No que tange às sanções a serem aplicadas, assim dispõe o inciso XIV, do art. 22 da Lei Complementar

64/90:

 

                         Art. 22: [...]

                         XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal

  declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, 

                        cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos

  subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato 

                        diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder   de
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autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério   Público

                        Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,   ordenando quaisquer

outras providências que a espécie comportar;

 

                        Art. 1º São inelegíveis:

                         [...]

                        j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da

  Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou                         gastos

ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em   campanhas eleitorais que impliquem

cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito)   anos a contar da                         eleição;

 

                       h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que   beneficiarem a si

ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem   condenados em decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado, para a   eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para

as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

 

                        Diante disso, deve ser aplicada aos 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 a pena

de cassação de seu registro de candidatura ou, em caso de eleição, do diploma, e por consequência do mandato, caso

eleitos.

 

 
                        DOS PEDIDOS

 
 

                        Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer:

 

                         1) a instauração de ação de investigação judicial eleitoral, notificando-se os representados DORLEI
FONTÃO DA CRUZ, ALUIZIO CARLOS CORREA e FÁTIMA AGRIZZI CECCON, nos endereços declinados no

preâmbulo desta, para, querendo, apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do art. 22, I, "a", da Lei

Complementar n.º 64/90, prosseguindo-se no rito estabelecido neste artigo;

                        2) a procedência, ao final, desta representação, para que os representados DORLEI FONTÃO DA
CRUZ, ALUIZIO CARLOS CORREA e FÁTIMA AGRIZZI CECCON sejam apenados com 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 aos representados DORLEI FONTÃO DA CRUZ e ALUIZIO CARLOS CORREA a pena de

cassação de seu registro de candidatura ou, em caso de julgamento após o pleito e em caso de eleição destes, do

diploma, e por consequência do mandato, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.

 

                        Protesta e requer, ainda, provar o quanto acima alegado, por todos os meios e formas em direito

admitidos, requerendo a juntada dos inclusos.            

 
                            Pede deferimento.

                        Marataízes/ES, 02 de outubro de 2020.

 

 
                        Itamar de Ávila Ramos

 
               Promotor Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral
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[1]                        A Operação Rubi foi desenvolvida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de

desarticular e colher provas relativas à atuação de uma organização criminosa constituída para lesar os cofres públicos

dos municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma por possível direcionamento licitatório em favor de

pessoas jurídicas contratadas, pagamento de vantagem indevida a agentes públicos e superfaturamento de contratos

administrativos de prestação de serviço público.
[2]                        Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Mudança de classificação obriga

países a tomarem atitudes preventivas. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-

saude-declara-pandemia-decoronavirus
[3]                        Decreto Legislativo n° 6/2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-

249090982
[4]                        Decreto             nº            4593       -              R,           de            14/03/2020.         Disponível            em:

https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/DECRETO%20N%C2%BA%204593%20%20R,%20DE%20

13%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020.pdf
[5]                        Decreto nº 4721-R, de 29/08/2020. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=400608
[6]                        Decreto             n°            67/2020.               Disponível            em:

http://legislacaocompilada.com.br/kennedy/Arquivo/Documents/legislacao/html/D672020.html
[7]                        Mapa de Gestão de Risco do Estado do Espírito Santo. Disponível em: https://coronavirus.es.gov.br/mapa-

de-gestao-de-risco.
[8]                        Mapa de risco das cidades. Coronavírus no ES: Presidente Kennedy é classificado como "alto risco".

Disponível em: https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/coronavirus-no-es-presidente-kennedy-e-classificado-como-

alto-risco-0520
[9]                        18° Mapa de Gestão de Risco do Estado do Espírito Santo. Disponível em:

https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-espirito-santo-divulga-18o-mapa-de-risco-covid-19
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