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DESPACHO Nº 11155/2018

Da  detida  análise  do  PPE  em  epígrafe,  verifica-se  que 

ALCIDES  RIBEIRO  FILHO,  mais  conhecido  como  Professor  Alcides,  tem 

executado nos municípios goianos o projeto social “UNIFAN NA SUA CIDADE”. 

Inclusive, em uma de suas edições mais recente do referido projeto foi executada 

no município de Aloândia/GO, no último dia 12 de maio.

O  representado  é  notório  pré-candidato,  ao  cargo  de 

Deputado Federal nas eleições de 2018, estando inclusive em fase ativa de pré-

campanha, realizando reuniões políticas e percorrendo o interior do Estado de 

Goiás, conforme divulgado pela imprensa1. 

O referido projeto social  é um grande evento assistencialista 

com shows ao vivo e sorteio de vários brindes, e prestação gratuita (doação) de 

inúmeros serviços à população (v.g. corte de cabelo, assistência jurídica, exames 

oftalmológicos,  odontológicos,  clínico  geral,  aferição  de  pressão,  glicose, 

massoterapeuta,  psicólogos,  podologia,  etc);  bem  como  doação  de  bens  e 

atividades para as crianças (v.g. algodão doce, pipoca, pula-pula, gincanas, jogos, 

brincadeiras, e brindes).

Outrossim, no referido evento tem se verificado a exposição 

maciça e exaltação da pessoa do representado, notadamente com destaque ao 

seu nome de urna nas eleições de 2016 – que provavelmente irá se repetir em 

1 Disponível em: http://folhaz.com.br/politica/pre-candidatura-de-professor-alcides/ Acesso em: 20/04/2018
   Disponível em: https://www.dm.com.br/politica/2017/12/wilder-e-professor-alcides-parcerias-

para-eleicoes-2018.html Acesso em: 20/04/2018
   Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/professor-alcides-ribeiro-filia-se-ao-

pp-e-disputa-mandato-de-deputado-federal-121941/ Acesso em: 20/04/2018

1

https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/professor-alcides-ribeiro-filia-se-ao-pp-e-disputa-mandato-de-deputado-federal-121941/
https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/professor-alcides-ribeiro-filia-se-ao-pp-e-disputa-mandato-de-deputado-federal-121941/
https://www.dm.com.br/politica/2017/12/wilder-e-professor-alcides-parcerias-para-eleicoes-2018.html
https://www.dm.com.br/politica/2017/12/wilder-e-professor-alcides-parcerias-para-eleicoes-2018.html
http://folhaz.com.br/politica/pre-candidatura-de-professor-alcides/
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2018, com publicidade profissional e distribuída, principalmente, nas redes sociais 

ao  público  que  reside  na  cidade  em que  se  dá  o  evento.  Para  uma  melhor 

ilustração, confira-se o folder veiculado no Facebook.

Como se vê, a peça publicitária não deixa dúvidas quanto à 

vinculação do evento ao Professor  Alcides,  inclusive  colocando o slogan “Um 

nome de confiança em Goiás”,  o que faz fixar no imaginário dos agraciados o 

nome do doador.

E não há como falar que o referido projeto, em verdade, está 

sendo realizado por  intermédio  da loja  Bazar  Professor  Alcides,  que inclusive 

existe,  porém, não é crível que ela seja a real patrocinadora do evento. Aliás, 

buscando  verificar  o  porte  e  a  natureza  da  referida  pessoa  jurídica,  pode-se 

concluir que  Bazar Professor Alcides é o nome fantasia de uma loja de comércio 

varejista situada no  município de Aparecida de Goiânia/GO2,  especializada em 

papelaria e material escolar, além de vender roupas, sapatos e itens esportivos, 

sem ter qualquer filiar nos municípios abarcados pelo evento.

2 Endereço: R. Pindorama, Quadra 41 A, Lotes 01 e 02, s/n - Vila Brasilia, Aparecida de 
Goiânia - GO, 74905-760.
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Ademais, pelas próprias fotos constantes na internet e página 

do Facebook a loja Bazar Professor Alcides aparenta possuir pequeno porte de 

varejo  local,  que  sequer  possui  site  na  internet  (consta: 

http://bazarprofessoralcides.com.br/ - página em construção).

Assim, não é crível atribuir a ela a autoria dos eventos, já que 

(a) não  há  razoabilidade em uma  loja  varejista  de  Aparecida  de  Goiânia ser 

patrocinadora (muito  menos  a  principal,  em grande  destaque)  de  evento 

assistencialista de grande dimensão realizado  nos interiores goianos,  onde não 

detém filial (loja); (b) que a referida empresa (loja) contém em seu nome fantasia 

o  mesmo nome (inclusive de urna) do  notório pré-candidato Professor Alcides, 

que se encontra em fase de ativa pré-campanha percorrendo o interior do Estado 

de Goiás; e (c) a proximidade do pleito eleitoral de 2018 (menos de seis meses)

Nesse contexto,  diante da constatação da referida estratégia 

eleitoreira ilícita,  expediu-se recomendação a ALCIDES RIBEIRO FILHO – cujo 

prazo para acatamento ou não findou-se no dia 30/04/18, com o intuito de fazer 

cessar os atos promocionais de sua pessoa (notório pré-candidato), em período 

próximo às eleições, de forma a vinculá-lo e associá-lo à distribuição de bens e 

serviços gratuitos aos eleitores de Goiás, além de solicitar informações sobre a 

execução do projeto social UNIFAN em sua cidade; foi realizada a visita  in loco 

em duas edições do mencionado projeto social.

Em que pesem as reiteradas comunicações realizadas com o 

representado,  este  somente  em  16/05/2018  protocolou  na  PRE  petição 

informando acatamento da recomendação, inclusive já no evento realizado em 

Morrinhos/GO. Ocorre que,  diante das informações colhidas ao longo do PPE o 

que  se  percebe  é  que,  muito  embora  tenha  informado  o  acatamento  da 

recomendação, na prática, tem continuado com a promoção de sua pessoa, – 

inclusive  com discursos  -,  nos  referidos  eventos  de  distribuição  de  bens  aos 

eleitores por  intermédio da pessoa jurídica UNIFAN, que controla;  de forma a 

http://bazarprofessoralcides.com.br/
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revelar verdadeira estratégia ilícita de pré-campanha em face da proximidade do 

pleito eleitoral, com utilização indevida de seu poder econômico.

Ora, tal circunstância está a denotar, ao que tudo indica, sua 

intenção  eleitoreira  de  se  promover  pessoalmente  perante  o  eleitorado  por 

intermédio de doação de bens e serviços a estes em período próximo às eleições, 

como  verdadeira  estratégia  abusiva  de  captação  dos  votos  dos  eleitores 

agraciados com as benesses,  usando para tanto de pessoas jurídicas por  ele 

controladas (UNIFAN e Bazar Professor Alcides). 

Com efeito, no último dia 12 de maio foi realizada uma edição 

no  município  de  Aloândia/GO,  que  contou  com  sua  presença,  e  diversos 

funcionários uniformizados com camisetas que dão destaque ao “Bazar professor 

Alcides:   um nome de confiança em Goiás”. 

A propósito, segue postagem realizada na página profissional 

de ALCIDES RIBEIRO FILHO informando a ocorrência de mais uma edição do 

Projeto UNIFAN em sua cidade3.

3 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214257967614/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.

https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214257967614/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214257967614/?type=3
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Outrossim, pelo que tem sido apurado, o mencionado evento 

tem  sido  utilizado  para  promover  a  exaltação  das  qualidades  pessoais  do 

representado ao mesmo tempo em que oferece gratuitamente bens e serviços à 

população  das  cidades  por  onde  passa.  O  caráter  eleitoreiro  é  nítido  e 

escancarado.

Nas fotos a seguir, coletadas de diligências in loco, páginas de 

redes sociais e inclusive em sítio oficial de Prefeitura é possível perceber como o 

evento  é  organizado.  É  montada  uma  grande  tenda,  em  que  são  colocados 

banners com os serviços à disposição da população, também é construído uma 

espécie de palco onde são realizados os discursos promovendo o representado, 

além  da  fixação  de  diversos  cartazes  trazendo  o  nome  Professor  Alcides  e 

veículos estacionados próximos ao local que também trazem o slogan e o nome 

do representado. Confira-se:

i) evento em Quirinópolis – 01/05/2018



6

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PRCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

i) evento em Morrinhos – dia 06/05/2018:
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iii) evento em Aloândia – dia 12/05/20184

Ora, pelas circunstâncias apuradas, o intuito ao distribuir as 

benesses ao eleitorado tem sido fixar o nome do Professor Alcides perante 

os agraciados, tanto que quase a integralidade dos áudios juntados buscam 

promover pessoalmente o representado. 

Além  disso,  o  slogan  “Professor  Alcides:  Um  nome  de  

confiança em Goiás” tem sido levado aos quatro cantos de Goiás para que todos 

possam ver, além de estar em destaque nos eventos assistencialistas.

4 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214081300965/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.

https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214081300965/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214081300965/?type=3
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Nesse ponto, registre-se que o slogan não se refere apenas à 

marca  da  empresa  Bazar  Professor  Alcides,  pois  constata-se  em  recente 

postagem na rede social  Facebook, que na página pessoal do candidato consta 

foto  do    escritório  político  do representado   em que,  novamente,    aparece  a 

referida  marca  e  slogan,  também  utilizado  na  atuação  política  do  pré-

candidato. Confira-se5:

5 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1724597330962640/1724596734296033/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.

Figura 1: Nos detalhes nas setas o slogan formado pela conjugação: "Professor Alcides um nome de 
confiança em Goiás"

https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1724597330962640/1724596734296033/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1724597330962640/1724596734296033/?type=3
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Além disso, também chama a atenção que, o  pré-candidato 

tem se utilizado reiteradamente de sua empresa Bazar Professor Alcides, 

para propagar o slogan que o traz como nome de confiança em Goiás. E isso 

tem acontecido não somente no Projeto UNIFAN em sua cidade, mas também em 

outros eventos, conforme seguem imagens abaixo retiradas do perfil profissional 

“Professor Alcides”, na rede Facebook6:

a) evento Aparecida é Show – dia 13/05/20187;

6Disponível em: https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/. Acesso em 16/05/2018.
7 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723037977785242/1723037371118636/?
type=3. Acesso em 16/05/2018

Figura 2: Detalhe para o slogan

https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723037977785242/1723037371118636/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723037977785242/1723037371118636/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723037977785242/1723037371118636/?type=3
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/
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b)  evento  “1ª  Copa  de  Futebol  Bazar  do  Professor 

Alcides”8;

c) Café  da  manhã  com  Associação  de  Mães  do  Jardim 

Tiradentes9

Como se vê,  não há dúvidas de que o representado tem se 

utilizado  de  seu  grande  poder  econômico  e  de  uma  de  suas  empresas, que 

contém  seu  nome  de  urna  (Bazar  Professor  Alcides),  para  se  promover 

pessoalmente, o colocando em destaque e como  “um nome de confiança 

em Goiás”.

8 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723041897784850/1723041694451537/?
type=3&theater. Acesso em 16/05/2018.
9 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/a.636583966430654.1073741830.529741837114868/
1721003294655377/?type=3&theater. Acesso em 16.05.2018.

https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/a.636583966430654.1073741830.529741837114868/1721003294655377/?type=3&theater
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/a.636583966430654.1073741830.529741837114868/1721003294655377/?type=3&theater
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723041897784850/1723041694451537/?type=3&theater
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723041897784850/1723041694451537/?type=3&theater


11

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PRCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

E a situação se revela ainda mais grave quando se verifica 

a  utilização  de  eventos  assistencialistas  promovidos  por  uma  de  suas 

empresas (UNIFAN) para a exaltação das qualidades do pré-candidato aos 

eleitores  e  de  seu  nome  de  urna  (Professor  Alcides),  nos  quais  são 

distribuídos  benesses  (assistência  médica,  jurídica,  serviços  estéticos, 

brincadeiras etc.) à população (eleitores) dos municípios goianos.

Com efeito,  o relatório elaborado pelo i. Promotor Eleitoral 

da  22ª  Zona  Eleitoral,  em  acompanhamento  a  edição  promovida  em 

Morrinhos no dia 06/05/2018, é claro em destacar esta promoção pessoal de 

ALCIDES RIBEIRO FILHO no evento de distribuição de bens e serviços aos 

eleitores. Inclusive,  chama a atenção o fato de que quando o Promotor se 

apresentou ao evento as práticas de exaltação do pré-candidato cessaram. 

Como se vê,  em que pese o representado ter  afirmado que 

acatou a recomendação expedida pela PRE/GO, inclusive no mencionado evento 

em  que  o  representante  do  Parquet eleitoral  esteve  presente,  não  foi  o  que 

aconteceu.
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E a  situação  foi  a  mesma no  evento  de  distribuição  de 

bens  e  serviços  à  população  de  Quirinópolis  (01/05/2018).  Dos  áudios 

gravados  pelos  técnicos  de  transporte  do  Ministério  Público  Federal,  em 

cumprimento  à  ordem de  diligência  expedida  pela  PRE,  é  possível  perceber 

claramente que a todo momento buscou-se exaltar as qualidades pessoais e 

exaltar o pré-candidato Professor ALCIDES, e não a pessoa jurídica UNIFAN . 

Ou seja,  os eventos assistencialistas estão sendo feitos para promover a 

pessoa física do controlador da UNIFAN (que é notório pré-candidato), e não 

a pessoa jurídica UNIFAN,  a revelar verdadeira estratégia eleitoreira ilícita 

que afeta a normalidade e legitimidade das eleições a persistir tal conduta 

abusiva  do  poderio  econômico  do  investigado  em  período  próximo  as 

eleições.

Com efeito,  confira-se  trecho  das  degravações,  juntadas  no 

PPE e anexas à petição inicial.

i) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (1)

Interlocutor  (22''): (…)  Parabéns  Professor  Alcides,  porque  nós 

sabemos que esse Projeto da UNIFAN  tem atendido todo o Estado 

de Goiás.  E hoje chega a Quirinópolis para atender nossa família 

quirinopolense.

Cinatra (coordenadora do Renda Cidadão em Quirinópolis - 45''): (…) 

Cumprimento  o  Alcides,  com  alegria,  o  Professor  Alcides. 

Quirinópolis  agradece  esse  empenho  social,  aqui  hoje  foram 

realizados exames, a questão da saúde é uma coisa preocupante e 

necessária. 

Ronivon Ferreira – assessor do Governador (4'): (…) Parabenizar o 

Sr. Por esse coração humano,  que o Sr. É um cidadão que tem 

muito amor e eu admiro muito o Sr. Pelo amor que o Sr. Tem pela 

mãe  do  Sr.  O  Sr.  Faz  questão  de  postar  foto,  colocar  no 

outdoor(....)  (5'55'') agradecer o Sr. E dizer que o Sr. Tem uma equipe 

maravilhosa, o Dareli chegou ontem, tá aqui, habilidoso, cuida de todo 
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mundo, o piloto, é o Erick, toda a equipe do Sr. Agradecer o Sr. Por tá 

ajudando a cidade,  eu sei que o Sr. Vai ajudar muito, o Sr. Teve a 

poucos dias aqui, visitou a infraestrutura e ficou encantado com a 

cidade, Quirinópolis tem UTI que tá parada... que pode esse projeto 

aí da medicina ajudar... tem o US, o Credec, as UPS, a UPA, tá sendo 

instalada  a  hemodiálise  em  nosso  município,  que  tá  em  fase  de 

implantação, tem o hospital municipal (…)  Nós queremos mais, nós 

sabe que o Sr. É uma pessoa muito influente professor, tem hotel 

também, tem muita empresa, tem uma universidade na Bahia, duas 

universidades,  mestrado,  doutorado  em  Portugal,  tá  ali  em 

Aparecida,  o  Sr.  Conta  a  história  do  Sr.  É  muito  bonita. 

(...)Professor,  aqui  foi  encontrada  em quirinópolis,  água  quente, 

48º  graus,  que  da  pra  abastecer  toda  a  cidade.  Nós  queremos, 

Professor, pela influência, pela amizade, para o Sr. Ajudar a atrair 

investidor  pra  a  questão  de  turismo(...). Nós  temos  um  sonho 

também de atrair pra cá confecção, porque amanhã nossos jovens vão 

crescendo e precisam de mais emprego. (…) Nós temos lutado muito 

por esse município,  sabemos que o Sr. Pode ajudar muito e vamos 

estar juntos para um futuro melhor.

ii) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (2)

Ângelo Rosa – ex-deputado e chefe de gabinete da PGE – 2'20'' (…) 

- Quero dizer da nossa alegria de receber hoje em Quirinópolis o 

Professor  Alcides. Eu  como  estou  há  muito  tempo  fora,  tinha 

ouvido falar por fora do seu crescimento do Professor Alcides, da 

amizade que tem com todas as autoridades do Estado e sobretudo da 

grandiosidade  de  seu  projeto  empresarial  do  complexo  de  ensino 

superior  em  Goiás,  no  Tocantins,  na  Bahia,  em  Portugal...  E 

principalmente eu queria dizer para vocês porque as autoridades em 

Goiás, em todo Estado gostam do Professor Alcides. É por causa disso, 

o  seu  complexo  universitário  cresceu  e  ele  devolve  com  a 

responsabilidade social devolve a população de Goiás, fazendo o 50º 

ou  49º  projeto  de  prestação  de  serviço  social  é  a  empresa  dele, 

prestando serviço, dizendo a que veio, assumindo a responsabilidade 

pelas pessoas que mais precisam.  Então, é uma grande alegria pra 

nós,  ter  o  Prof.  Alcides  aqui  conosco.  Nós  esperamos  que  ele 

esteja muitas outras vezes trazendo o Projeto UNIFAN e trazendo 
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outros futuros benefícios,  porque ele é um grande intermediário 

hoje no Governo em todo o estado de Goiás, em Brasília também. 

Então  eu  saúdo,  com  muito  respeito,  a  presença  do  Professor 

Alcides aqui conosco.

iii) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (3)

Avenir (Presidente do Conselho municipal de segurança – 2'51'') – 

É uma satisfação grande estar aqui com o Professor Alcides e o 

Ronivan,  que  não  mediram  esforços  para  estarem  trazendo 

benefícios para a nossa cidade.  É hábito né, desse empresário de 

estar fazendo esse tipo de procedimento, a gente agradece muito. 

Mais de 50 vezes, não é? Que o deputado vem e já é participação 

em várias cidades. Espero que realmente Quirinópolis fique na sua 

rota, que o Sr. Consiga se instalar aqui e por acaso a gente vai tá 

encaminhando a ele e ao Ronivon mais dois projetos: um ligado a 

segurança  pública  e  outro  ligado  a  educação.  São  projetos 

interessantes, que com certeza. 

Portanto,  patente  a  utilização  dos  eventos  de  distribuição 

assistencialista  de  bens  e  serviços  à  população  goiana  para  a  realização  de 

palanque e discursos exaltando a pessoa do Professor ALCIDES (pré-candidato) 

aos eleitores agraciado com as benesses distribuídas nos eventos, inclusive com 

menção indireta e subliminar ao pleito eleitoral (“sabemos que o Sr. Pode ajudar 

muito  e  vamos  estar  juntos  para  um  futuro  melhor”)  e  a  projetos  polícitos 

(serguraça e educação).

Além  disso,  outra  circunstância  que  comprova  o  caráter 

eleitoreiro  dos eventos diz  respeito  ao  vídeo  juntado no  PPE anexo,  no  qual 

durante a 46ª edição do Projeto UNIFAN em sua cidade (evento de distribuição de 

bens e serviços à população),  o investigado Professor ALCIDES aparece entre 

dois interlocutores, que ressaltam as características dele e reforçam seus apoios 

ao referido pré-candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018. 

Confira-se:
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Degravação  do  vídeo 

30575522_588346628196315_160167873157791744_n.mp4

Interlocutor 1 (a esquerda do vídeo – supostamente Marcos– fala aos 

44'')  –  Parabenizar  o Professor  Alcides por esse grande trabalho 

feito com o Professor Geraldin,  de trazer para nossa comunidade de 

Goianápolis,  comunidade  carente,  que  necessita,  a  gente  tem 

acompanhado isso aí no dia a dia (…) e pra nós é de grande valia e 

a nossa comunidade necessita disso, Professor Alcides, o Sr. Tem 

feito,  não só Goianápolis,  feito  Goiânia,  Anapolis,  toda região,  e  que 

Deus abençoe o Sr. Nesse grande projeto, Marcos é um grande parceiro 

do Sr. Nesse projeto. Conte comigo sempre, professor.

Iterlocutor 2 (a direita do vídeo – supostamente Professor Geraldinho): 

Eu quero agradecer também a todos os moradores de Goianápolis, ao 

professor Alcides, nessa 46ª edição do projeto está sendo um sucesso. 

Com a graça de Deus,  e Marcos e o professor  Alcides...o Sr.  Pode 

contar  com  meu  apoio  nessa  trajetória  política,  e  com  certeza, 

Aparecida,  Goiás  e  todo  o  Brasil  vai  ganhar  com  sua  pré-

candidatura  e  sua  eleição...  vamos  renovar  aquela  Câmara  dos 

Deputados Federais, porque o Brasil merece e Aparecida merece. 

De  todos  os  elementos  coletados  é  possível concluir  que 

ALCIDES RIBEIRO FILHO (Professor ALCIDES) está utilizando suas empresas 

UNIFAN  e  “Bazar  Professor  Alcides”  para  se  promover  perante  o  eleitorado, 

sendo que tem utilizado de eventos assistencialistas para montar palanques nos 

quais são destacadas suas conquistas pessoais e feita a exaltação de sua pessoa 

aos eleitores ao tempo em que são oferecidos bens e vantagens a estes, o que 

certamente  lhe  será  recompensado em forma de votos,  já  que é notório  pré-

candidato à Câmara dos Deputados.

Aliás, em reforço há indícios de que a tática não se restringe ao 

referido projeto, já que, conforme mencionado, o nome Professor Alcides: um 

nome de confiança em Goiás, tem circulado e sido levado em vários eventos 

no Estado de Goiás.
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Com  efeito,  uma  ação  dessas  em  pleno  período  de  pré-

campanha, que tem ganhado o protagonismo da disputa eleitoral  , em razão 

do diminuto tempo de campanha,  desequilibra sobremaneira a igualdade na 

disputa,  dando  força  para  o  uso  do  poder  econômico  na  fase  de  pré-

campanha,  que  sequer  é  possível  de  ter  fiscalização  dos  recursos 

financeiros empregados. 

Aliás, no caso, tem-se uma pessoa jurídica (fonte vedada de 

financiamento de campanha) que está bancando eventos de distribuição de 

bens  e  serviços  à  população  com  evidente  finalidade  eleitoreira  de 

promover  a  pessoa  física  de  seu  controlador  –  notório  pré-candidato  - 

perante o eleitorado em período próximo às eleições, o que a toda evidência 

está configurando um quadro de  abuso de poder econômico, de  enorme 

gravidade, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal e do art. 22, XVI,  

da LC 64/90, verbis:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: 

(...)

§ 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. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

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 
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comunicação  social,  em  benefício  de  candidato  ou  de  partido 

político, obedecido o seguinte rito: 

(...)

XVI  –  para  a  configuração  do  ato  abusivo,  não  será  considerada  a 

potencialidade  de  o  fato  alterar  o  resultado  da  eleição,  mas  apenas  a 

gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Outrossim, ainda que a AIJE somente possa ser proposta após 

a  formalização  do  requerimento  do  registro  de  candidatura,  tem-se  que  fatos 

anteriores ao registro podem configurar-se como abuso de poder econômico, na 

linha da jurisprudência do TSE (cf. Recurso Ordinário nº 10520, Acórdão, Rel. 

Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2016; Recurso Ordinário nº 938324, 

Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE de 01/08/2011; dentre outros).

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em caso 

análogo julgado no  RE nº 33852, entendeu que a realização de distribuição de 

bens  e  serviços  à  população  por  parte  de  pré-candidatos,  objetivando-se 

promover-se  dessa  forma  perante  o  eleitorado,  caracteriza  abuso  de  poder 

econômico (art. 22 da LC 64/90), em acórdão assim ementado, verbis:

“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ARTIGO 22 

DA  LEI  COMPLEMENTAR  N.  64/90.  CARACTERIZAÇÃO.  FATOS 

ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE FESTAS. 

DISTRIBUIÇÃO  DE  CESTAS  BÁSICAS.  CONSULTAS  MÉDICAS 

GRATUITAS.  DISTRIBUIÇÃO  DE  SORVETES.  CONJUNTO 

PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA  A  CONDENAÇÃO. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1. A configuração do abuso de poder econômico pode se dar ainda 

que os fatos tenham ocorrido antes do período eleitoral, inclusive 

no ano anterior às eleições. Precedentes.

2. A distribuição de benesses gratuitas aos eleitores (festas com 

shows  e  distribuição  de  brindes  caros,  sorvetes,  consultas 

médicas, etc) com a nítida finalidade eleitoreira, e participação de 

pré-candidatos, possui gravidade suficiente para afetar a lisura e a 
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normalidade do pleito eleitoral, e gerar um potencial desequilíbrio 

ilícito.

3. O art. 23 da Lei Complementar nº 64/90, cuja constitucionalidade já 

foi reconhecida pela Suprema Corte, expressamente estabelece que a 

convicção do julgador, nos feitos em que se apuram ilícitos eleitorais, 

será  formada  não  apenas  relevando  a  prova  produzida,  mas  fatos 

públicos  e  notórios,  bem como  indícios  e  presunções.  [...]¿  (Ac.  de 

3.11.2009 no ED-RO nº 2.098, rel. Min. Arnaldo Versiani.).

4.  Recurso Eleitoral  conhecido e desprovido.”  (TRE/GO -  RECURSO 

ELEITORAL nº 33852, Acórdão nº 203/2017 de 16/03/2017, Relator(a) 

FERNANDO  DE  CASTRO  MESQUITA,  Publicação:  DJ  -  Diário  de 

justiça, Tomo 51, Data 22/03/2017, Página 22/31)

Na mesma esteira, confira-se precedente do TSE, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016. 

VEREADOR.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL 

(AIJE).ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO.  ART.  22  DA  LC  64/90. 

ASSISTENCIALISMO.  ASSOCIAÇÃO.  ATENDIMENTO  MÉDICO. 

FINALIDADE ELEITOREIRA.  CONFIGURAÇÃO.  CONDUTA GRAVE. 

DESEQUILÍBRIO.  LEGITIMIDADE  DO  PLEITO.  PARIDADE  DE 

ARMAS.DESPROVIMENTO.1. Abuso de poder econômico caracteriza-

se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos 

ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e 

a  legitimidade  do  pleito  em  benefício  de  determinada 

candidatura.Precedentes.  2. Também se verifica abuso na hipótese 

de aproveitamento eleitoreiro de instituição filantrópica, sobretudo 

quando  usada  em  desvio  de  finalidade,  de  forma  a  afetar  os 

postulados  acima  referidos.  Precedentes.  3.  Cabe  à  Justiça 

Eleitoral apurar e punir, com rigor, prática de assistencialismo por 

pessoa  que,  visando  obter  votos  para  pleito  futuro,  manipula  a 

miséria  humana  em  benefício  próprio  ao  aproveitar-se  da 

negligência  do  Estado  em  inúmeras  áreas  com  destaque  para 

saúde, direito social garantido indistintamente a todos (arts. 6º e 

196 da CF/88). 4. A configuração de abuso de poder  independe da 

circunstância de o ilícito ter sido praticado dentro ou fora do período 

eleitoral.  Precedentes.  5.  Na  espécie,  o  TRE/RN  consignou  que 



19

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PRCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Mariozan Medeiros dos Anjos, vereador e candidato à reeleição em 

2016, às vésperas do início da campanha, nos meses de abril, maio 

e junho, ofereceu de forma gratuita atendimento médico por meio 

da  Associação  das  Águas  e  Comunicações  de  São  José  do 

Seridó/RN  com  intuito  de  se  promover  e  obter  o  voto  dos 

beneficiados pelo ato assistencialista. 6. (...)”

(Recurso Especial  Eleitoral  nº 16298,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Jorge 

Mussi, Publicação:  DJE de 15/05/2018, Página 32)

Registre-se que o investigado, em resposta ao ofício expedido 

pela PRE/GO informou o cronograma de atividades do mencionado Projeto, com 

previsão de novas edições até dia 05/08/18.
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Nesse contexto,  a  continuidade das práticas apuradas até o 

momento no PPE está formando um verdadeiro e grave quadro de abuso de 

poder  econômico  por  parte  do  notório  pré-candidato  Professor  ALCIDES, 

verificando-se que, apesar de o investigado ter respondido que teria acatado a 

Recomendação  nº  26/2018  da  PRE/GO,  isso  não  se  verificou  na  prática, 

conforme  apurado  nas  diligências  in  loco  nos  eventos  de  Quirinópolis 

(01/05/2018) e Morrinhos (06/05/2018). 

Ante o exposto, adote-se as seguintes providências:

a) a  expedição  de  nova  recomendação ao  investigado 

Professor ALCIDES, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, 

inciso XX, e 77 da Lei Complementar nº 75/93 e art. 22, XVI, da LC 64/90, para 

que cesse imediatamente o Projeto “UNIFAN NA SUA CIDADE” até a realização 

das eleições  de  2018,  e/ou,  subsidiariamente,  para  que  cesse imediatamente 

qualquer  forma  de  utilização  do  referido  projeto assistencialista e  de  outros 

eventos assistencialistas de distribuição de bens e serviços aos eleitores para a 

vinculação,  promoção ou  exaltação –  direta ou indireta – de  seu nome e/ou de 

sua pessoa e/ou de outros pré-candidatos, tal como participando ativamente e/ou 

proferindo discursos aos beneficiários, contando sua história e/ou sendo exaltado 

sua  pessoa  aos  beneficiários  nos  eventos  (diretamente  ou  por  terceiros), 

colocando cartazes ou nomes que constem o nome Professor Alcides (mesmo 

que indiretamente por intermédio de nomes fantasias que constem grupo, bazar 

etc, associados ao seu nome de urna e/ou com slogans) de forma que seu nome 

de urna seja vinculado pelos beneficiários à distribuição dos bens e serviços a fim 

de evitar o agravamento da conduta (estratégia) eleitoreira ilícita que pode ser 

considerada como caracterizadora de abuso de poder econômico, reiterando-se 

mais  uma  vez  os  termos  da  Recomendação  nº  26/2016;  requisitando  seja 

respondido, quanto ao acatamento, ou não, da recomendação, no prazo de 05 

(cinco) dias;
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b) solicite-se aos Promotores Eleitorais onde serão realizados 

os  eventos  do  Projeto  “UNIFAN NA SUA CIDADE”  auxílio no  sentido  de  ser 

realizada fiscalização in loco quanto ao acatamento, ou não, da recomendação do 

item “a”,  e eventual  utilização destes para a promoção da pessoal  -  direta ou 

indireta – do pré-candidato Professor ALCIDES, produzindo-se provas mediante 

vídeos, gravação do áudio de discursos, fotografias e certidões narrativas sobre o 

evento a fim de instruir o PPE e eventual futura AIJE, encaminhando-se cópia do 

presente despacho e das recomendações pertinentes aos Promotores Eleitorais.

Goiânia, 16 de maio de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral


