
                  
ESTADO DO CEARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITORAL DA 10ª. ZONA – JAGUARIBE/Ce

RECOMENDAÇÃO ELEITORAL N.º 11/2016  

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ,
neste ato representado pela Promotora Eleitoral oficiante na 10ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
que ao final subscreve, com abrangência sobre o município de Jaguaribe/Ce, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, com espeque nos artigos 127 e segs. da Constituição Federal e
na Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei Complementar n.º 75/93, de 20 de maio de
1993, e art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº
8.625/93) e ainda;

CONSIDERANDO  que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime
democrático (art. 127 da CF/88), como também o acompanhamento de todas as fases do processo
eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso
indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem expedientes que atentam contra a
isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a
normalidade e a legitimidade das eleições; 

CONSIDERANDO que  a  Lei  n.  9.504/97  e  Resolução  TSE n.  23.457/15,  que  disciplinam a
propaganda eleitoral vigente, fixam rol de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha
eleitoral, o que fazem com a finalidade de evitar o uso de bens e serviços públicos em benefício de
determinado candidato;

CONSIDERANDO que  as festividades de 7 de Setembro, patrocinadas pelo Poder Executivo, têm
como finalidade  a  comemoração  do  dia  da  independência  e  o  seu  desvirtuamento,  em ano de
eleição, pode atrair a incidência de sanções eleitorais;

CONSIDERANDO que a utilização do palanque de autoridades, montado em praça pública por
ocasião da festa de 7 de Setembro, para fins de promoção de candidatos, partidos ou coligações
caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97 e art. 50, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.457/15;

CONSIDERANDO que a exposição, durante o evento, de bens integrantes do patrimônio público –
especialmente  o  desfile  de  veículos  –  e  também a  adoção  de  temas  que  fazem alusão  a  atos,
programas  e  serviços  públicos,  tudo  como  forma  de  mostrar  a  eficiência  da  administração,
caracterizam publicidade institucional, vedada nos três meses anteriores ao pleito pela dicção do art.
73, inciso VI, alínea “b” da mesma Lei n. 9.504/97 e art. 63 da Resolução TSE n. 23.457/15;



CONSIDERANDO que as autoridades constituídas no município, se optarem pela participação no
evento,  devem  se  comportar  exclusivamente  como  autoridades  e  nunca  como  candidatos  em
reeleição, sob pena de cometimento de abuso do poder político (art. 19 e 22, da LC n. 64/90).

RESOLVER  RECOMENDAR

Ao  Prefeito,  aos  Senhores  Secretários  e  outros  agentes  públicos  (Secretários  Municipais,
Vereadores e demais agentes públicos) que venham a realizar ou de qualquer forma apoiar festejos

comemorativos do Dia da Independência, para NÃO permitir: 

1 – a adoção de tema para o desfile que lembre a eficiência da administração ou faça alusão, ainda
que subliminarmente, ao administrador;

2 – a exibição de bens ou referência a serviços prestados pela administração, ainda que sob a forma
de “prestação de contas” à população;

3 – a presença, no palanque de autoridades, de candidatos às Eleições de 2016, que não detenham a
condição de autoridade constituída e em pleno exercício de suas funções;

4 –  a  utilização do microfone,  por  qualquer  pessoa,  inclusive  vocalistas  de  bandas,  para  fazer
referências, elogios ou críticas, mesmo que disfarçadas, a candidatos, partidos ou coligações;

5 – a instalação de palco e isolamento de ruas que possuam propaganda eleitoral de candidatos e
partidos às Eleições de 2016, em violação que prescreve o art. 37, caput e § 4º, da Lei Federal nº
9.504/1997, considerando que o local público transformado para concentração de pessoas torna-se
local único com acesso ao público em geral, portanto, não poderá possuir propaganda eleitoral.

Caso  o  Ministério  Público  Eleitoral  perceba  existência  de  indícios  de  práticas  das
condutas vedadas na Lei 9.504/97 e nos artigos 62 e 63 da Resolução 23.457/2015, atos que podem
configurar abuso de autoridade e improbidade administrativa, providenciará abertura de investigação
administrativa  e  criminal,  buscando aferir  autoria  e  materialidade  da conduta,  para,  em momento
próprio, ingressar com as ações judiciais cabíveis contra os responsáveis.

Assim,  Vossa  Senhoria  fica  devidamente  ciente  das  consequências  legais  do
descumprimento da presente recomendação, principalmente quanto as sanções decorrentes de referidas
práticas ilícitas.

 Atenciosamente,

Jaguaribe -CE, 31 de agosto de 2016.

      Edilson Izaias de Jesus Junior

                                              Promotor Eleitoral – 10ª Zona Eleitoral
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