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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL – GILBUÉS/PI 
 

  
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

JUIZ ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Órgão 

de Execução in fine assinado, vem respeitosamente perante V. Ex.ª, 

nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, 

ajuizar a presente  

 

REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA 

 

em desfavor de CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA, 

brasileiro, casado, inscrito no RG n° 5.06426 SSP PI e portador 

do CPF nº 273.264.033-68, e-mail: carlosaugustobraga@hotmail.com, 

residente e domiciliado na Rua São Francisco, s/nº , Novo 

Horizonte CEP 64.945-000, Santa Filomena – Piauí, atual Prefeito 

do Município de Santa Filomena (PI). 

 

DOS FATOS 

 

O representado Carlos Augusto de Araújo Braga, na 

qualidade de atual prefeito municipal de Santa Filomena (PI), 

aproveitando-se da influência política e do uso dos recursos do 

erário municipal, praticou condutas que violaram o princípio da 
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isonomia no processo eleitoral em prol da sua futura candidatura 

ao cargo de Prefeito do Município de Santa Filomena (PI). 

O Ministério Público Eleitoral desta zona recebeu 

representação eleitoral em e-mail que descreve os seguintes fatos 

praticados pelo representado:  

“O representado, na qualidade de atual Prefeito 

Municipal de Santa Filomena – PI., pleiteando a 

reeleição, aproveitando-se da influência política e do 

uso dos recursos do erário municipal, vem praticando  

condutas que violaram o princípio da isonomia no processo 

eleitoral em prol de sua candidatura dos demais 

representados, a mudança no ritmo acelerado na execução 

de obras como equipar poço artesianos já perfurados a 

mais de um ano, recuperação de estradas, oferta de 

empregos a folha de pagamento sobrecarregada dentre 

outras benesses que infelizmente resta prejudicada  de 

comprovação, sem contar que as dispensas de licitação em 

virtude do Decreto de Calamidade Pública em razão da 

Covod19, houve direcionamento para irmão de Vereadores 

de seu partido. 

  A casa do atual Prefeito tem servido de 

depósito, lá pode ser encontrado canos, caixa d´aguas, 

material elétrico, bombas, placa solar e toda 

movimentação e recebimento de eleitores parte de lá, 

usando desta casa a sua própria casa como o asilo 

inviolável e neutro uma vez que dificilmente quem não é 

seu correligionário ousaria invadir sua residência.   

  Vale ainda, destacar, que o atual Prefeito é 

médico  vem realizando cirurgias na Unidade Mista de 

Saúde, com habitualidade tudo conforme publicação em 
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status da Técnica de Enfermagem, dentro do centro 

cirúrgico, conforme fotos em anexos .  

  Douto membro do Ministério Público Eleitoral, 

a velha política e seus vícios infelizmente tão comum no 

cenário político, tão realidade ultrapassa todos os 

limites com as contas abarrotadas de dinheiro em razões 

dos Precatórios do Fundef e Covid, o que acarreta  

violação ao princípio da isonomia no processo eleitoral, 

mediante a realização de propagandas eleitorais de 

promoção pessoal do prefeito. 

   Resta claro, a intensão e promoção por parte 

do grupo do Prefeito que subitamente todos os 

funcionários públicos colocaram tarja no seu perfil com 

a frase “sou 11”, mais estranho ainda que uma conta 

comercial de Whatssap com o nº 89 9944-3559, que tem como 

denominação o slogan do governo “ Adm Seriedade e 

Trabalho”, vem promovendo a criação de um grupo via 

Facebook, exigindo  que para entrar no grupo teria que 

ter na foto do perfil  a logo do 11 e quem caso tivesse 

dificuldade pra editar a foto falasse com Luiz Fernando, 

filiado no Partido do Prefeito e Coordenador do Centro 

de atendimento ao Cidadão  - CIAC. 

    Em falar em Facebook,  foi criada uma conta 

fake que tem como denominação Santa Filomena que vem 

realizando propaganda partidária das obras 

administrativas com o objetivo de influenciar os 

eleitores com personificação da figura do gestor, 

confundindo os atos de gestão como atos de campanha ,  

 Tripudiando da inteligência dos eleitores, o 

mesmo realizou um vídeo parabenizando  a população pela 

a liberação de um recurso de uma UBS, que nem se quer foi 
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feita a ordem de serviço, induzindo e estingando a 

população a acreditar em trabalho de obras eleitoreiras, 

não sendo suficiente realizou o anúncio de  construção 

de 3 praças públicas na zona rural do município nas 

localidades Brejo das Ovelhas, Brejo das Meninas e Santa 

Fé,  o que inclusive foi noticiado por um vereador de seu 

partido a confecção do material da praça, estranho porém 

que inexiste qualquer publicação de licitação  junto ao 

Tribunal de Contas,  e qual o exímio interesse público 

em tempos de pandemia construir praças se não fins 

eleitorais .  

O Prefeito Municipal, e demais agentes públicos, 

como Secretários postam todos os dias nas redes sociais 

e compartilham obras eleitoreiras o que caracterizam 

abuso do poder econômico.  

 Ademais o atual gestor que também é médico tem 

realizado semanalmente cirurgia o que inclusive é 

postadas nos status das servidoras municipais conforme 

provas em anexo.”  

 

A representação é acompanhada de provas documentais que 

seguem em anexo que comprovam a prática do abuso do poder político 

por parte do representado, inclusive por meio de propaganda 

eleitoral antecipada de forma subliminar e aproveita o modelo de 

representação do Ministério Público do 

Ceará:<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Si6_

KP5lHLEJ:www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2015/12/2016-AIJE-

abuso-de-poder-pol%25C3%25ADtico-realiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-

de-festas.doc+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. 
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DO DIREITO 

 

A Representação por Conduta Vedada tem o rito previsto 

na Lei Complementar nº64/90 tendo em vista o art. 73, § 12 da Lei 

Federal nº9.504/97 sendo que o art. 22 da referida Lei 

Complementar 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 representação 

por conduta vedada, 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 
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atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional 

Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas 

nesta lei complementar. 

 

Quanto à tempestividade, a A representação poderá ser 

proposta até a data da diplomação, conforme redação do §12º do 

art. 73 da Lei nº 9.504/97. 

 

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 Nº64/90 

 

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 
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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 Nº64/90. 

 

LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

Em regra, deve figurar no polo passivo da Representação 

por Conduta Vedada tanto o agente público responsável pela prática 

do ato irregular assim como o candidato beneficiado pelo ato.  

O representado Carlos Augusto de Araújo Braga na condição 

de prefeito municipal à época dos fatos, foi o responsável pela 

prática das condutas irregulares descritos nos fatos desta inicial 

sendo que o mesmo é beneficiário de tais condutas. 

 

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: 
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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) 

O conceito de abuso de poder político ou de autoridade, 

também foi bem definido por ADRIANO SOARES DA COSTA, em obra já 

citada: 

Abuso de poder político é o uso indevido de cargo ou 

função pública, com a finalidade de obter votos para 

determinado candidato. Sua gravidade consiste na 

utilização do munus público para influenciar o 

eleitorado, com desvio de finalidade. É necessário que 

os fatos apontados como abusivos, entrementes, se 

encartem nas hipóteses legais de improbidade 

administrativa (Lei n.º 8.429/92), de modo que o 

exercício de atividade pública possa se caracterizar como 

ilícita do ponto de vista eleitoral. 

 

E bastaria a previsão contida no já citado art. 22, da 

Lei Complementar n.º 64/90, para se acolher a pretensão ora 

deduzida, conforme comprovado pela farta prova carreada aos autos. 

Oportuno 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 

Num. 3833687 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS - 02/09/2020 10:19:17
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090210191690900000003499296
Número do documento: 20090210191690900000003499296



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL – GILBUÉS/PI 
 

  
 
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 disciplina relativa às condutas vedadas a agentes 

públicos em campanha eleitoral visa coibir a utilização da máquina 

administrativa em benefício de partido, coligação ou candidato.” 

(Ac. de 15.9.2009 no AgR-AI nº 11.173, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro.).  

Consultemos as lições de José Jairo Gomes (GOMES, José 

Jairo. Direito Eleitoral. 8.ed.São Paulo: Atlas, 2012, p. 

223/224): 

Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos devem 

sempre guardar obediência aos princípios constitucionais 

regentes de suas atividades, nomeadamente os previstos 

no artigo 37 da Lei Maior, entre os quais avultam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, licitação e o concurso público. A ação 

administrativo-estatal de necessariamente pautar-se pelo 

atendimento do interesse público. Este é conceituado por 

Bandeira de Mello (2002, p. 71) como "resultante do 

conjunto dos pelo simples fato de o serem''.  

[...] 

É intuitivo que 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 
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repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes 

sociais. 

No Brasil, é público e notório que agentes públicos se 

valem de suas posições para beneficiar candidaturas. 

Desde sua fundação, sempre houve intenso uso da máquina 

administrativa estatal: ora são as incessantes (e por 

vezes inúteis) propagandas institucionais (cujo real 

sentido é, quase sempre, promover o agente político), ora 

são as obras públicas sempre intensificadas em anos 

eleitorais e suas monótonas cerimônias de inauguração, 

ora são os acordos e as trocas de favores impublicáveis, 

mas sempre envolvendo apoio da Administração Pública, ora 

é o aparelho do Estado desviado de sua finalidade 

precípua e posto a serviço de um fim pessoal, ora são 

oportunísticas transferências de recursos de um a outros 

entes federados. 

  

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. 

A verdade é que esses agentes públicos, em período 

eleitoral, acabam se utilizando da sua posição de 

Num. 3833687 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS - 02/09/2020 10:19:17
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090210191690900000003499296
Número do documento: 20090210191690900000003499296



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL – GILBUÉS/PI 
 

  
 

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. 

 

A propaganda “institucional” extravasou a simples 

publicidade de programas, obras, serviços e campanhas de órgãos 

públicos como determina a Constituição Federal e Estadual: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Art. 37.[...] 

§ 1º  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. 

 

 

Alberto Rollo registra que "doutrinadores há que entendem 

haver propaganda eleitoral se, da mensagem passada pelo cidadão, 

político militante ou possível candidato, puder-se intuir a 

intenção da disputa eleitoral ao mesmo tempo que exigem deva 

existir, na mensagem, condições de influir na vontade do eleitor" 

(ROLLO, Alberto. Propaganda eleitoral — Teoria e prática. São 

Paulo: RT, 2002, p. 46.) 

Para o eleitoralista Fávila Ribeiro, "a propaganda é um 

conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada 

de decisão".( RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral, p. 379.) 
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Segundo Vera Maria Nunes Michels, "propaganda eleitoral 

é toda a ação destinada ao convencimento do eleitor para angariar 

votos" (MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito eleitoral —Análise 

panorâmica de acordo com a Lei) 

O TRE do Paraná, no Acórdão n. 20.570, fixou o 

entendimento de que "a propaganda eleitoral ilícita há que ser 

aquela em que o pré-candidato atua como se candidato fosse, 

visando influir diretamente na vontade dos eleitores, mediante 

ações que traduzem um propósito de fixar sua imagem e suas linhas 

de ação política, em situação apta, em tese, a provocar um 

desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a outros 

candidatos, que somente após as convenções poderão adotar esse 

tipo de propaganda'. 

E o TSE, enfrentando hipótese de propaganda subliminar, 

aquela que se disfarça em promoção pessoal, assentou que:  

" (..) 1. A fim de verificar a existência de propaganda 

subliminar,com propósito eleitoral, não deve ser 

observado tão-somente o texto dessa propaganda, mas 

também outras circunstâncias, tais como imagens, 

fotografias, meios, número e alcance da divulgação. 

(...)" (Ac. n. 19.905, de 25/2/2001 rel. Min. Fernando 

Neves.) 

"(...) 5. Os princípios previstos no art. 5°, X e XI, da 

CF/88 não protegem o proprietário ou morador quando a 

propaganda eleitoral situada no interior de sua 

residência irradia efeitos para a via pública. 6.De 

acordo com a jurisprudência desta Corte, a propaganda 

eleitoral não exige a expressa indicação do nome do 

candidato, de seu partido, cargo pretendido e pedido de 

voto. `De acordo com a jurisprudência desta Corte, a 

propaganda eleitoral caracteriza-se por levar ao 
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conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a 

candidatura, a ação política ou as razões que levem a 

inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função 

pública' (Ag. Rg no Ag. n. 5120, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ de 23/9/2005). (...") (TSE, REsp. 26.171, Goiás,Rel. 

Min. José Delgado, Sessão de 9/11/2006). 

A Justiça Eleitoral deve ficar atenta para coibir os 

abusos da propaganda irregular e não se deixar influenciar por 

argumentos que buscam mascará-la de propaganda partidária ou mera 

promoção pessoal e até mesmo publicidade institucional. 

Recentemente, o TSE julgou caso concreto de típica propaganda 

eleitoral em melo à publicidade institucional. 

"Propaganda institucional. Desvirtuamento. Propaganda 

eleitoral. Caracterização. Multa.Aplicação. O trecho da 

propaganda não revela, de forma concreta, ato, programa, 

obra ou serviço. Implica generalidade, a convocar — 

mediante a sinalização de crescimento na economia, na 

agricultura familiar, com aumento do crédito liberado 

para as famílias, na indústria, haja vista o desempenho 

nos últimos anos – a atenção do eleitor. Tanto é assim 

que, após as referências positivas, segue-se trecho cujo 

objetivo é enaltecer a direção do país. Então, afirma-se 

que resultados como os noticiados não acontecem por 

acaso, mas decorrem de trabalho sério e eficiente. A 

propaganda extravasa a simples publicidade de programas, 

obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, aludindo-

se de forma clara e direta ao governo federal, à direção 

hoje existente. Julgada procedente a representação, para 

suspender a propaganda, se ainda veiculada, e impor ao 

representado a multa de trinta mil Ufirs. Nesse 

entendimento, o Tribunal, por maioria, julgou procedente 
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a representação." (TSE, Representação n. 752/DF, rel. 

Min. Marco Aurélio, em 111212005) 

Se propaganda é um conjunto de técnicas empregadas para 

sugestionar pessoas na tomada de decisão, é certo afirmar que, 

toda vez que um político, ou pretenso candidato, se dirige ao 

eleitor com suas ideias a respeito de como administrar bem o 

interesse público, está ele sugestionando esse eleitor na tomada 

de sua decisão a respeito de em quem votar quando das eleições. 

Está, na verdade, formulando pedido dissimulado de voto, posto 

que estará formando, no inconsciente do eleitor, a sensação de 

que é pessoa com aptidão para ocupar cargos públicos.  

Ensina Edson Resende Castro (CASTRO, Edson Resende. 

Teoria e prática do direito eleitoral.5.ed.Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010): 

As técnicas de marketing, antes utilizadas apenas para 

sugestionamento de produtos aos consumidores, são cada 

vez mais empregadas na propaganda eleitoral, exatamente 

para "vender" a imagem do homem público ideal para ocupar 

os cargos eletivos. Então, a Justiça Eleitoral não pode 

esperar que os Partidos Políticos e pré-candidatos, antes 

do período legalmente previsto, veiculem propaganda 

eleitoral explícita, com pedido contundente de votos, 

porque ninguém seria assim tão afrontoso à lei, 

principalmente porque há previsão de multa mínima de 

R$ 5.000,00 para a chamada propaganda extemporânea. Ao 

contrário, nesse período proibido, os Partidos e pré-

candidatos se valem dos artifícios subliminares de 

convencimento e atuam no inconsciente coletivo, criando 

um ambiente apropriado para a penetração da propaganda 

direta que virá posteriormente.  

[...] 
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Na verdade, os “marqueteiros” estão convencidos de que 

aquela propaganda eleitoral tradicional, com pedido 

direto de voto, não mais produz os resultados exigidos 

pelas grandes campanhas eleitorais. E preciso convencer 

o eleitor a votar neste ou naquele candidato sem que ele 

(eleitor) perceba o processo de convencimento de que é 

alvo. É menos agressivo e mais persuasivo, deixando o 

eleitor com a sensação de que a decisão de votar naquele 

candidato por ver no seu intimo as qualidades à vida 

pública. É a propaganda eleitoral subliminar, dissimula 

essenciais a vida em promoção pessoal, dissimulada em 

promoção pessoal , em divulgação de qualidades pessoais. 

 

A Justiça Eleitoral não pode ignorar o fenômeno e 

continuar pensando em propaganda eleitoral apenas na sua 

formatação tradicional, antiquada, quase nunca utilizada 

atualmente, senão nas "campanhas de pé de ouvido". Não pode fechar 

os olhos para o fato de que, se o pré-candidato se profeta diante 

do eleitorado com a exposição de um perfil típico do político 

ideal, está fazendo propaganda antecipada sim, ainda que explícito 

de voto e não antecipe qual cargo público pretende disputar. A 

respeito do tema, citem-se recentes julgados do TSE: 

TSE-006149) PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE 

FINALIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA. 1. A 

propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda 

partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que 

de forma indireta e disfarçada, de determinada 

candidatura, dos propósitos para obter apoio por 

intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com 

finalidade eleitoral, sobretudo quando realizada às 
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vésperas do período eleitoral. 2. O notório pré-candidato 

é parte legítima para figurar no polo passivo de processo 

em que se discuta a realização de propaganda eleitoral 

antecipada, consoante entendimento firmado por esta Corte 

Superior. 3. Representação que se julga procedente para 

cassar 5 (cinco) minutos do tempo de inserções nacionais 

a que faria jus o Diretório Nacional do Partido da Social 

Democracia Brasileira no segundo semestre de 2011, 

aplicando-se a penalidade no semestre subsequente na 

hipótese de indisponibilidade de novas veiculações, nos 

termos do inciso II do § 2º do art. 45 da Lei 9.096/95, 

e, individualmente a cada um dos representados, impor a 

penalidade do art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação nº 

141041, TSE/DF, Rel. Fátima Nancy Andrighi. j. 

26.10.2011, unânime, DJe 24.11.2011). 

 

TSE-006078) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. 

CONFIGURAÇÃO. QUALQUER MEIO QUE LEVE AO CONHECIMENTO DO 

ELEITORADO, AINDA QUE DE FORMA DISSIMULADA, AS RAZÕES 

PELAS QUAIS O CANDIDATO SERIA O MAIS APTO À FUNÇÃO 

PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO. 1. A propaganda eleitoral 

antecipada ocorre independentemente da presença do 

trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido, 

podendo ser configurada por qualquer meio, até mesmo 

dissimulado, que leve ao conhecimento do público as 

razões pelas quais o candidato seria o mais apto ao 

exercício da função pública. Precedentes. 2. Na espécie, 

houve propaganda eleitoral antecipada, porquanto a 

manifestação pública do agravante expressou a excelência 

com a qual estava sendo conduzida a atual administração 
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e fez apelo ao público presente para que fosse reforçada 

a aliança em torno do atual governador, por ele se mostrar 

o mais apto ao exercício da função pública. 3. Agravo 

regimental não provido. (Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 32838, TSE/CE, Rel. Fátima Nancy 

Andrighi. j. 01.09.2011, unânime, DJe 16.09.2011). 

TSE-006028) PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE 

FINALIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL 

EXTEMPORÂNEA. FILIADO. PARTIDO DIVERSO. CONFIRMAÇÃO. 

LIMINAR. CASSAÇÃO. QUÍNTUPLO. TEMPO DAS INSERÇÕES 

ILEGAIS. PROCEDÊNCIA. 1. A propaganda eleitoral 

extemporânea em programa partidário se configura pelo 

anúncio, ainda que sutil, de determinada candidatura, dos 

propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de 

exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral, 

sobretudo quando realizada às vésperas do período 

eleitoral. 2. O notório pré-candidato é parte legítima 

para figurar no polo passivo de processo em que se discuta 

a realização de propaganda eleitoral antecipada, 

consoante entendimento firmado por esta Corte Superior. 

3. Representação que se julga procedente, confirmada a 

liminar, para, nos termos do inciso II do § 2º do art. 

45 da Lei dos Partidos Políticos, cassar dois minutos e 

trinta segundos do tempo de inserções nacionais a que 

faria jus o Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) no segundo semestre de 2011, e, de acordo com o 

art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, aplicar ao partido 

representado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), considerada a reincidência, e ao Sr. José Serra, 

tendo em vista o seu prévio conhecimento e a reiteração 

da conduta irregular, de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
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(Representação nº 152392, TSE/DF, Rel. Fátima Nancy 

Andrighi. j. 16.08.2011, unânime, DJe 30.08.2011). 

TSE-005951) REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA. 

PRELIMINAR. REJEITADA. PRAZO. AJUIZAMENTO. DATA. ELEIÇÃO. 

PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

REJEITADA. DIVULGAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO. SÍTIO 

INSTITUCIONAL. REPORTAGEM. CONOTAÇÃO ELEITORAL. 

PRESENTE. RECURSO. DESPROVIMENTO. 1. A representação para 

apurar prática de propaganda eleitoral irregular, com 

violação à Lei nº 9.504/97, deve ser ajuizada até a 

realização do pleito, sob pena de reconhecimento da perda 

do interesse de agir do representante. 2. O Ministério 

Público Federal possui legitimidade para propor a 

presente ação. A representação é o meio adequado para 

requerer condenação por veiculação de propaganda 

irregular em sítio oficial ou hospedado por órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta da 

União. 3. In casu, verifica-se que o texto divulgado em 

sítio institucional não guarda pertinência com as 

atribuições do respectivo órgão público e não se insere 

nos assuntos de interesse político-comunitário, uma vez 

que debate temas próprios do pleito passado, inclusive 

com a divulgação de opinião pessoal sobre candidato a 

vice-presidente da República. 4. Extrai-se da 

documentação juntada aos autos que a representada 

chefiava o setor responsável pela manutenção do sítio em 

que divulgada a propaganda. 5. Não há como isentar de 

responsabilidade aquele que, se não por atuação sua, ao 

menos por omissão quanto à diligência que lhe seria 

exigível por dever de ofício, permite que a propaganda 

seja divulgada. 6. O controle, a diligência e o poder de 

decisão são prerrogativas naturais da função de chefia e 
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não há como transferir essa responsabilidade ocupacional 

a outrem, ainda que se tenha delegado a execução de 

tarefas. 7. Para fins de caracterização de propaganda 

eleitoral não se perquire de potencialidade para 

desequilibrar o pleito. 8. Recurso desprovido. (Recurso 

em Representação nº 295549, TSE/DF, Rel. Marcelo 

Henriques Ribeiro de Oliveira. j. 19.05.2011, unânime, 

DJe 01.08.2011). 

TSE-005941) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO. 1. A propaganda 

eleitoral antecipada pode ficar configurada não apenas 

em face de eventual pedido de votos ou de exposição de 

plataforma ou aptidão política, mas também por meio de 

circunstâncias, aferíveis em cada caso concreto. 

Precedentes. 2. A divulgação de candidatura, ainda que 

tão somente postulada, também não inibe a ocorrência do 

ilícito (AgR-Rp nº 18.316/DF, DJE de 10.05.2010, rel. 

Min. Joelson Dias). 3. A atual jurisprudência desta Corte 

prescinde da existência de menção expressa ao pleito, a 

pedido de votos e a cargo pretendido, ou da presença 

simultânea dessas circunstâncias para que fique 

caracterizada a propaganda extemporânea. Da mesma forma, 

é firme o entendimento de que o conteúdo da publicidade 

não deve ser analisado isoladamente, mas contextualizado 

com as demais circunstâncias que envolveram sua 

veiculação. 4. In casu, ao entender configurada a 

propaganda extemporânea, o regional considerou não só o 

conteúdo da mensagem, mas outras circunstâncias que 

evidenciaram sua finalidade eleitoral, tais como a 

notoriedade da candidatura e a ostensividade dos meios 
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de divulgação utilizados. 5. Chegar à conclusão contrária 

demandaria nova incursão sobre os elementos fático-

probatórios dos autos, providência vedada na estrita via 

do recurso especial. (Súmulas nºs 7/STJ e 279/STF). 6. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental em 

Recurso Especial Eleitoral nº 5225088, TSE/PI, Rel. 

Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. j. 12.05.2011, 

unânime, DJe 28.06.2011). 

TSE-005855) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA ELEITORAL. 

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. EXCLUSIVA PROMOÇÃO PESSOAL COM 

FINALIDADE ELEITORAL. DESVIRTUAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. 

DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração de propaganda 

eleitoral antecipada na propaganda partidária, é 

suficiente a divulgação, ainda que subliminar, de 

determinada candidatura, o que se verifica com a promoção 

pessoal de filiado com exclusiva finalidade de obter o 

apoio do eleitor em pleito futuro. Precedentes. 2. O 

Tribunal Superior Eleitoral tem autorizado, durante a 

propaganda partidária, a divulgação de informações sobre 

o desempenho de filiado no exercício de mandato eletivo, 

levando ao conhecimento da população as ideias defendidas 

pelo partido político responsável pelo programa, desde 

que não haja explícita publicidade de teor eleitoral ou 

exclusiva promoção pessoal. Precedente. 3. Agravo 

regimental desprovido. (Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 155116, TSE/PR, Rel. Aldir 

Guimarães Passarinho Júnior. j. 24.03.2011, unânime, DJe 

19.04.2011). 

TSE-005844) ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. 

Utilização de eventos festivos para divulgar 
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candidaturas. Agravo regimental que não infirma os 

fundamentos da decisão agravada, proferida em consonância 

com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 

Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega 

provimento. (Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 255652, TSE/CE, Rel. Cármen Lúcia Antunes 

Rocha. j. 15.03.2011, unânime, DJe 05.05.2011). 

Ademais, trata-se de ano eleitoral, incidindo a vedação 

do art. 73 da Lei 9.504/97, in verbis: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores 

ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 

eleitorais: 

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

político ou coligação, bens móveis ou imóveis 

pertencentes à administração direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, ressalvada a realização de convenção 

partidária;  

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos 

ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 

consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que 

integram; 

[...] 

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; 

[...] 

 

§ 4º  O descumprimento do disposto neste artigo acarretará 

a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o 
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caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 

cinco a cem mil UFIR. 

 

§ 5º  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos 

do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o 

candidato beneficiado, agente público ou não, ficará 

sujeito à cassação do registro ou do diploma. 

 

[...] 

 

§ 7º  As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, 

atos de improbidade administrativa, a que se refere o 

art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, 

em especial às cominações do art. 12, inciso III. 

 

§ 8º  Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos 

responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 

coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

 

§ 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 

[...] 

 

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do 

disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de 

Num. 3833687 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS - 02/09/2020 10:19:17
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090210191690900000003499296
Número do documento: 20090210191690900000003499296



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL – GILBUÉS/PI 
 

  
 

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. 

 

 

Indubitavelmente, o Município de Santa Filomena está 

cedendo bens móveis, imóveis e serviços, pertencentes à 

administração, em seu benefício já que não há como manter 

equidistante a pessoa do PREFEITO do candidato que é a mesma, o 

que afeta indubitavelmente a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos, prejudicando sobremaneira aqueles concorrentes que 

não são do grupo político do representado. 

Destaca-se que o legislador vedou de forma bastante 

incisiva a conduta acima descrita, exatamente para evitar o 

desequilíbrio no certame, assegurando a igualdade entre os 

candidatos. 

O representado ao longo do ano de 2020 usou os bens do 

Poder Público Municipal de Santa Filomena para a realização de 

promoção pessoal para a reeleição do representado com promessas 

de inauguração de obras e distribuição de obras e bens custeados 

pelo Poder Público em prol do representado. 

Observa-se, por exemplo, com a prova acostada em anexo 

com a propaganda da construção futura de Unidade Básica de Saúde 

e vídeo do representado falando do início da construção da obra a 

partir de agosto de 2020, visita no campo de futebol das Matas 

com a publicidade com o slogan do representado (administração, 

trabalho e seriedade), participação em cirurgias com a divulgação 

de fotografias em redes sociais com publicidade, publicidade de 

reconstrução de bueiros na localidade Almeçegas com o slogan do 

representado (administração, trabalho e seriedade), publicidade 
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de distribuição de água na localidade Pitombeira, publicidade de 

material de construção das praças Santa Fé, Brejas das Meninas e 

Brejo das Ovelhas e a publicidade em 16 de agosto de 2020 de 

instalação de kit de irrigação na localidade Vagem com 

favorecimento ao representado, ora Prefeito de Santa Filomena. 

As provas foram obtidas na página do facebook “Santa 

Filomena a crítica”, Grupo do Whatsapp do “blog do Bonifácio” e 

grupo do Whatsapp “PSantaFé24horas”. 

O conjunto de provas comprova que o representado realizou 

a promoção pessoal com a publicidade de atos, programas, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos com nome, slogan e imagens que 

caracterizem promoção pessoal do representado configurando a 

violação ao art. 37, § 1º da Constituição Federal. 

Além disso, o conjunto de provas comprovou que o 

representado realizou a distribuição gratuita de bens, valores e 

benefícios no presente ano de eleições municipais de 2020, o que 

configure a violação ao art. 73, § 10 da Lei Federal nº9.504/97. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

requer: 

 

a)  a notificação do representado para apresentar a defesa 

no prazo de cinco dias na forma do art. 22, I, “a” da Lei 

Complementar nº64/90 e utilização do rito previsto no mesmo 

artigo; 
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b)  reconhecimento do abuso de autoridade em razão da 

violação ao dispositivo do art. 37, § 1º da Constituição Federal 

com a devida aplicação da sanção de cancelamento de eventual 

registro de candidatura ou de diploma na forma do art. 74 da Lei 

Federal nº9.504/97 em relação à eleição municipal de 2020;   

c) reconhecimento de conduta vedada de distribuição 

gratuita de bens, valores e benefícios no ano de eleições 

municipais de 2020 e de uso promocional em favor do representado 

candidato de distribuição gratuita de bens e serviços e uso de 

bens móveis e imóveis em benefício do representado candidato na 

forma do art. 73, I, IV e § 10 da Lei Federal nº9.504/97 com a 

aplicação da sanção de aplicação da suspensão imediata das 

condutas vedadas, multa e cassação do registro ou do diploma do 

representado em relação à eleição municipal no ano de 2020 na 

forma do art. 73, §§ 4º e 5º da Lei Federal nº9.504/97. 

Requer-se todas as provas admitidas em Direito. 

N. Termos, 

P. Deferimento. 

Gilbués (PI), 01º de setembro de 2020. 

 

 

Luciano Lopes Nogueira Ramos 

Promotor Eleitoral 
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