
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ

Promotoria Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral do Ceará
 (Russas-CE/Palhano-CE)

Endereço: Rua.Pe. Raul Vieira, n. 380, centro - Russas(CE) – CEP: 62900-000, tel. (88) 3411-1547

RECOMENDAÇÃO ELEITORAL N.º 02/2016

O Presentante do Ministério Público Eleitoral nesta 9ª Zona Eleitoral do Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127
da  Constituição  Federal  de  1988,  Lei  Complementar  Federal  nº  75/93;  Lei  Federal  nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e

 
CONSIDERANDO ser  atribuição  legal  do  Ministério  Público  expedir

Recomendações visando à melhoria  dos serviços públicos e de relevância pública, bem
como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art.  6º,
inciso XX da LC 75/93); 

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

CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor
na escolha de seus candidatos;

CONSIDERANDO que o 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 os termos da Lei Federal nº 9.504/97, em seu art. 36, § 2º,
que determina o início da propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto do ano das
eleições,  in  verbis:  “A propaganda eleitoral  somente é  permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição”;

CONSIDERANDO que o art.  36-A,  caput, incisos I a VI e parágrafos, da Lei  nº
9.504/1997 (Com redação dada pela Lei nº 13.165, de 29.09.2015), que autoriza alguns
tipos de propaganda eleitoral antecipada, tem interpretação restrita, pois os privilégios que
alguns possuem podem afrontar o princípio igualitário na propaganda política, que é um
dos grandes sustentáculos do processo eleitoral e um dos fatores primordiais para assegurar
a lisura dos pleitos eleitorais;
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CONSIDERANDO a  teoria  da  mera  conduta  já  aceita  pelo  Tribunal  superior
Eleitoral  (TSE),  pela  qual  a  proibição  da  propaganda  irregular  se  estende  aos  pré-
candidatos e que a ratio legis é diminuir o período de propaganda eleitoral, portanto, deve
ser  punido  todo  aquele  que  se  comporta  como  se  candidato  fosse  antes  do  período
permitido para tanto;

CONSIDERANDO ainda a teoria supracitada, não existe um prazo prefixado para
a interposição de uma ARPI (Ação de Representação por Propaganda Irregular), devendo
ser considerado como prazo inicial a mera constatação da irregularidade;

CONSIDERANDO que,  dependendo  do  caso  concreto,  a  propaganda  explícita
extemporânea ou subliminar irregular se torna um instrumento tão lesivo à democracia que
é possível até desequilibrar a igualdade de condições dos candidatos à disputa do pleito e
ser um fator decisivo para influenciar o resultado geral da eleição; nestes casos, há evidente
abuso de poder  político  ou de  autoridade,  que  será combatido  pelo  Ministério  Público
Eleitoral,  através da AIJE (Ação de Investigação Judicial  Eleitoral)  ou AIME (Ação de
Impugnação  de  Mandato  Eletivo),  que  poderá  ter  como consequências  a  sanção  de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
em que se verificou a irregularidade,  além da cassação do registro ou diploma do
candidato  diretamente  beneficiado  pela  interferência  do  poder  econômico  ou  pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade;

Neste sentido, o artigo 6º, § 2º, da Instrução do Tribunal Superior Eleitoral Nº 538-
50.2015.6.00.0000  –  CLASSE  19  –  BRASÍLIA  –  DISTRITO  FEDERAL,  Relator:
Ministro Gilmar Mendes, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do
horário  gratuito  e  condutas  ilícitas  em  campanha  eleitoral  nas  Eleições  de  2016,  foi
taxativo:  “Sem  prejuízo  das  sanções  pecuniárias  específicas,  os  atos  de  propaganda
eleitoral que importem em abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso
indevido dos meios de comunicação social,  independentemente do momento de sua
realização ou verificação, poderão ser examinados na forma e para os fins previstos no
art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990”;

CONSIDERANDO que, dependendo do caso concreto, a propaganda explícita ou
extemporânea  subliminar  irregular  pode causar  infringência  ao  princípio  da  legalidade,
destarte, o ato ilegal pode caracterizar improbidade administrativa, a que se refere o art. 11,
inciso I,  da Lei  n.  8.429, de 02/06/1992, e  sujeitam-se às disposições daquele diploma
legal, em especial às cominações do seu art. 12, inciso III;
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CONSIDERANDO, finalmente, que diversos gestores costumam custear eventos
relacionados a períodos festivos em seus respectivos Municípios, principalmente na época
do carnaval, Semana Santa, festejos juninos e julinos etc.; 

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

A todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores e
demais Agentes Públicos) que venham a realizar ou de qualquer forma apoiar festejos em
ano  eleitoral,  que  se  abstenham  de  realizar  qualquer  PROMOÇÃO  PESSOAL,
MEDIANTE EXPOSIÇÃO  DE NOMES,  IMAGENS  OU  VOZ  DE  QUAISQUER
PESSOAS,  ATRAVÉS  DE  FAIXAS,  CARTAZES,  FOTOGRAFIAS,  VÍDEOS,
GRAVAÇÕES, ENFIM, QUAISQUER MEIOS DE DIVULGAÇÃO QUE VENHAM
A FERIR O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE disposto no art. 37,  caput, e seu §
1.º, da Constituição Federal de 1988, assim como o art. 36, § 3º, da Lei Federal nº 9.504/97.

RESSALTA que  a  inobservância  de  tais  proibições  poderá  dar  ensejo  a
Representação por  parte  do Ministério  Público  Eleitoral  desta  Zona Eleitoral  contra  os
responsáveis  pelo  seu  descumprimento,  com  pedido  de  condenação  pela  prática  de
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA, e,  consequentemente,  APLICAÇÃO
DE MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A R$ 25.000,00
(VINTE E CINCO MIL REAIS), COMO REZA O ART. 36,  3º DA LEI 9.504/97, sem
prejuízo da apuração de eventual ocorrência de abuso de poder econômico ou político.

Referida conduta poderá ainda configurar tipo legal de ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, sujeitando o Agente Público às penas dispostas na Lei Federal nº
8.429/92.

As presentes vedações não são exaustivas e não excluem a responsabilização civil
eleitoral,  administrativa e criminal do infrator, previstas na Lei 9.504/97 e demais leis e
atos normativos que veiculem a matéria.

Oficie-se, com cópia:

1.  Aos  Exmos.  Senhores  Prefeitos  de  Russas  e  Palhano,  para  o  devido
conhecimento;
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2. Aos Exmos. Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Russas e Palhano,
solicitando ampla publicidade no Legislativo Municipal;

3. Aos Ilmºs. Senhores Presidentes ou Representantes locais de todos os Partidos
Políticos, para o devido conhecimento e divulgação;

4. Ao Exmº. Senhor Juiz Eleitoral  da 9ª Zona Eleitoral  do Ceará,  para o devido
conhecimento, requerendo a afixação nas dependências do Cartório Eleitoral;

5. Ao Exmº. Senhor Secretário-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, por
meio magnético, para a necessária publicação do Diário Oficial;

6. À Assessoria Ministerial de Comunicação Social do Ministério Público do Estado
do Ceará  e às rádios locais, para divulgação;

7. Ao Exmº. Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, bem como ao
Exmº. Senhor Procurador Regional Eleitoral do Estado do Ceará, para conhecimento.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Russas-CE, 29/04/2016.

João Batista Sales Rocha Filho
                Promotor Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral do Ceará


