
18/10/2020

Número: 0600179-55.2020.6.18.0071 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 

 Órgão julgador: 071ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PI 
 Última distribuição : 03/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ

(REPRESENTANTE)

FRANCISCO MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

(REPRESENTADO)

EDCARLOS JOSE DA COSTA (ADVOGADO)

SALVADOR EVANGELISTA DE SOUSA NETO

(REPRESENTADO)

EDCARLOS JOSE DA COSTA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ (FISCAL

DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

11918
476

03/10/2020 22:15 REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA PPE
01

Petição



 

Ministério Público Eleitoral

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL – 71ª ZONA ELEITORAL – CAPITÃO DE CAMPOS

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Promotora de Justiça
Eleitoral  signatária,  vem,  respeitosamente,  oferecer  REPRESENTAÇÃO  POR  CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS,  em face de:

FRANCISCO MEDEIROS DE CARVALHO FILHO, Prefeito do Município de
Capitão  de  Campos,  brasileiro,  natural  de  Campo  Maior,  divorciado,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº 582886 - SSP/PI e do CPF nº 24037311372, residente e domiciliado na Av. Santos
Dumont, 112, Centro, Capitão de Campos, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1 – DOS FATOS: 

O Ministério Público Eleitoral instaurou o Procedimento Preparatório Eleitoral nº
01/2020 com o  fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população de bens, serviços,
valores ou benefícios,  diante  da situação de emergência declarada após o surto do coronavírus
(COVID-19) por parte de agentes públicos, bem assim o acompanhamento dos programas sociais
em continuidade no ano de 2020 no Município de Capitão de Campos.

Inicialmente,  no  dia  07  de  abril  de  2020  foi  remetida  Recomendação
Administrativa ao prefeito municipal, com envio de resposta apenas em 12 de maio de 2020.

Na resposta, foi encaminhada cópia do Decreto nº 09/2020, de 27 de março de
2020, que autorizou a distribuição de kits de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade,
com fundamento na Lei Orçamentária Anual 338/2018, que trata da execução orçamentária para o
exercício 2019, e na Lei Orçamentária Anual nº 348/2019, conforme artigos 5º e 6º.

Na  complementação  dos  esclarecimentos,  o  gestor  representado  disse  que  a
distribuição  de  bens  foi  amparada  nos  Decretos  Municipais  07/2020 (pertinente à  Pandemia)  e
09/2020, bem assim nas Leis Orçamentárias de 2018 e 2019 com a informação da manutenção dos
programas desde o início da gestão em 2017. Ainda juntou Lei Municipal 287/2013 e extrato do
procedimento licitatório.
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Contudo, nas consultas aos empenhos para distribuição de bens a pessoas carentes
nos exercícios 2019 e 2020 foi evidenciado acentuado aumento desta despesa, o que caracteriza o
fim eleitoreiro, isto é,  a finalidade promocional do  Chefe do Poder Executivo Municipal e pré-
candidato à reeleição em 2020.

No ano de 2019, na função 08 – Assistência Social - consta apenas o empenho nº
1230004 no valor de  R$ 500,00 com emissão em 30/12/2019, “para pagamento da aquisição de
gêneros alimentícios destinados a distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda deste
município”. 

Também no ano de 2019, mas na função 13 – Cultura – verifica-se o empenho nº
0417007 no valor de R$ 24.840,00, com emissão em 17/04/2019, “para pagamento da aquisição de
peixes de água doce, para distribuição entre pessoas carentes da zona rural e urbana do município,
durante as festividades da semana santa”.

Nos dias 03, 08 e 14 de abril de 2020 foram emitidos quatro empenhos na função
08 – assistência social, os quais totalizaram R$ 110.394,40 (cento e dez mil, trezentos e noventa e
quatro reais e quarenta centavos), o que demonstra a expressiva elevação dos gastos na função
assistência  social  em  ano  eleitoral  e  não  atendimento  da  Recomendação  Administrativa
encaminhada ao prefeito representado no dia 07 de abril de 2020.

No dia 03 de abril de 2020 foi emitido o empenho nº 0403001 no valor de  R$
45.260,50, para “aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção de cestas básicas para
distribuição gratuita para famílias carentes deste município”, com pagamento em 06 de abril de
2020 pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

No dia 08 de abril de 2020 foi expedido o empenho nº 0408002 no valor de  R$
33.000,00,  “para aquisição de peixes destinados a distribuição gratuita entre famílias carentes
deste município”.

Também no dia 08 de abril de 2020 foi gerado o empenho nº 0408001 no valor de
R$ 20.004,00 para “aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção de cestas básicas
para distrituição gratuita para famílias carentes deste município”, com pagamento na mesma data.

Por fim, no dia 14 de abril de 2020 há o registro do empenho nº 0414011 no valor
de R$ 12.129,90, para “aquisição de gêneros alimentícios destinados à confecção de cestas básicas
para distribuição gratuita para famílias carentes deste município”, com pagamento na mesma data.

Outrossim, a Lei Orçamentária Anual nº 338/2018, de 14/12/2018, citada no artigo
5º do Decreto nº 09/2020, consigna no elemento: 3.3.90.32.00 os valores de R$ 5.815,69 (Secretaria
de Assistência Social) e R$ 3.663,89 (Fundo Municipal de Assistência Social), ao passo que a Lei
Orçamentária nº 348/2019, de 13/12/2019, no artigo 6º do referido decreto,  apresenta no elemento:
3.3.90.32 as cifras de  R$ 6.106,47 (Secretaria Municipal de Assistência Social) e R$ 4.847,09
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(Fundo Municipal de Assistência Social). Veja-se que o elemento de despesa foi indicado pelo
próprio gestor representado na resposta dirigida ao Ministério Público no dia 03 de julho de 2020.

Do mesmo modo, o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Capitão de
Campos demonstra o excessivo aumento no ano de 2020 da despesa no elemento 32 (material, bem
ou serviço para distribuição gratuita), senão vejamos:

2017

Elemento  32
(Material,  bem  ou
serviço  para
distribuição
gratuita)

dotação inicial alteração
dotação

valor empenhado Valor liquidado Valor pago

R$ 10.762,50 ------------ R$1.657,35 R$1.657,35 R$1.657,35

2018

Elemento 32 
(Material, bem 
ou serviço para
distribuição 
gratuita)

dotação inicial alteração 
dotação

valor 
empenhado

Valor liquidado Valor pago

R$ 11.354,44  ---------- R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

2019

 SEM INFORMAÇÃO SOBRE DESPESA NO ELEMENTO 32 (Material, bem ou serviço para
distribuição gratuita)

 
2020

Elemento 32 
(Material, bem 
ou serviço para 
distribuição 
gratuita)

dotação 
inicial

alteração 
dotação

Dotação 
atualizada

Valor 
empenhado

Valor 
liquidado

Valor pago

R$ 
16.606,47

R$ 
105.000,00

R$ 
121.606,47

R$ 
110.394,40

R$ 
110.394,40

R$ 
110.394,40

Logo,  os  valores  registrados  nos  elementos  de  despesas  das  referidas  leis
orçamentárias  anuais são bastante  inferiores  aos  valores consignados nos empenhos de gêneros
alimentícios da Secretaria de Assistência Social neste ano de 2020.

Do mesmo modo, as informações extraídas das despesas no período de 2017 a
2020 não indicam um aumento gradual do elemento 32 (material, bem ou serviço para distribuição
gratuita).
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Portanto,  os  valores  citados  nos  empenhos,  leis  orçamentárias  e  despesas
informadas no portal da transparência evidenciam o caráter eleitoreiro da distribuição de bens no
ano eleitoral.

Ressalte-se que na presente representação por conduta vedada não se questiona os
gastos empenhados para distribuição dos gêneros alimentícios que seriam destinados à merenda
escolar, que totalizaram R$ 79.446,98 (empenhos em anexo), os quais efetivamente alcançados com
a  situação  emergencial  decorrente  da  pandemia.  Insurge-se  contra  os  valores  despendidos  ao
argumento de continuidade de programa já executado em anos anteriores de distribuição de bens
por ocasião da semana santa de 2020.

Nas respostas encaminhadas ao Ministério Público pelo gestor representado não
foram apresentados documentos que evidenciassem o aumento progressivo da despesa, ao longo
dos anos, com distribuição de alimentos no período da semana santa, mas apenas mencionados os
referidos decretos e leis orçamentárias, isto é, nenhum valor foi indicado e justificado.

Portanto, o aumento da despesa acima da média dos exercícios anteriores, com
distribuição  de  gêneros  alimentícios  por  ocasião  das  festividades  da  semana  santa  de  2020,
demonstra a finalidade de promoção política do Prefeito e Pré-candidato à reeleição no ano em
curso.

2 – DO DIREITO:

2.1. DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS EM ANO ELEITORAL (ART. 73, §10, DA 
LEI Nº 9.504/97):

A Lei das Eleições estabelece, em seu art. 73, as condutas vedadas aos agentes
públicos em ano eleitoral, dentre as quais destacamos:

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:
(…)
§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 disposição legal visa resguardar a paridade de armas entre os candidatos em ano
de eleições, tendo em vista que a distribuição gratuita de bens, vantagens ou benefícios estabelece
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uma relação de gratidão junto ao eventual eleitor, que poderá reverter em votos ao responsável pela
doação ou a candidato por ele indicado.

As ressalvas previstas em lei consideram tão somente o princípio da continuidade
administrativa, no que tange aos programas sociais já em execução, bem como a necessidade de
prestar pronta assistência às situações de calamidade pública ou estado de emergência, o que não se
coaduna com a hipótese dos autos, eis que o gestor representado apresentou como justificativa da
despesa a continuidade de programa já executado em anos anteriores.

Ressalte-se  que  a  solicitação  pelo  Ministério  Público  de  documentação  para
aferição  da  regularidade  da  distribuição  de  bens  em  ano  eleitoral  ocorreu  por  quatro  vezes
(Recomendação Administrativa nº01/2020; ofício nº01/2020; ofício nº03/2020; ofício nº 06/2020),
sendo disponibilizados, nas respostas do gestor, apenas os decretos emergenciais; números das Leis
Orçamentárias e respectivos elementos de despesas sem indicação de valores,  bem assim a Lei
Municipal nº  287/2013.

É  sempre  importante  destacar  que  as  condutas  do  art.  73  da  Lei  nº  9.504/97
configuram-se com a mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar
a isonomia entre os candidatos (REspe nº 393- 06/PE, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 13.6.2016).

Por outro lado, cabe ressaltar que o  incremento abusivo dos valores gastos no
programa  de distribuição de bens no período da semana santa, por si só, caracteriza a conduta
vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97.

Sobre o tema, cita-se mais uma vez Rodrigo Zílio:

“A questão  ganha  maior  complexidade  quando  se  trata  de  programa  social
autorizado por lei e em execução orçamentária no ano anterior à eleição, mas que
recebeu um incremento qualitativo (v.g,  inclusão  de  novos  beneficiários  em
programa social através de novo cadastramento)  ou quantitativo (v.g., aumento
de valores repassados ao programa social). O TSE decidiu que, ainda que tenha
havido um aumento  no  benefício  (in  casu,  distribuição  de  cestas  básicas),  “a
continuação  de  programa  social  instituído  e  executado  no  ano  anterior  ao
eleitoral  não constitui  conduta  vedada  de  acordo com a  ressalva  prevista  no
art.73 §10 da Lei nº 9.504/97” (AgRg-REspe nº 9979065-51/SC – j. 01.03.2011).
De fato, a prestação dos serviços públicos em ano eleitoral, inclusive através de
programas sociais ou assistenciais, desde que observados os requisitos do §10 do
art.73 da LE, não pode ser interrompida ou suspensa. No entanto, nas hipóteses
em  que  o  programa  social  já  existe  (com  lei  autorizativa  e  execução
orçamentária anterior) e recebe um acréscimo de novos beneficiários ou um
aporte  substancial  de valores  em ano eleitoral,  somente  a análise  do caso
concreto pode definir se a conduta é lícita ou possui contornos de manobra
eleitoreira.” (Zílio; Rodrigo López; ”DIREITO ELEITORAL”; 7ª ed, ed. Verbo,
pg.753).
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De  fato,  a  análise  do  incremento  quantitativo  ou  qualitativo  de  determinado
programa social deve ser feita à luz do caso concreto. 

Veja-se que o gestor representado não indicou ao Ministério Público número de
pessoas atendidas pela distribuição de bens no período da semana santa dos anos de 2019 e 2020,
tampouco o valor da despesa nestes anos.

A título de exemplo, observemos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AIJE.  ART. 73,  § 10,  DA
LEI Nº 9.504/97. PROGRAMA SOCIAL. CESTAS BÁSICAS. AUTORIZAÇÃO
EM  LEI  E  EXECUÇÃO  ORÇAMENTÁRIA NO  EXERCÍCIO  ANTERIOR.
AUMENTO DO BENEFÍCIO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.
A continuação  de  programa  social  instituído  e  executado  no  ano  anterior  ao
eleitoral não constitui conduta vedada, de acordo com a ressalva prevista no art.
73, § 10 da Lei nº 9.504/97.
Consta do v. acórdão recorrido que o "Programa de Reforço Alimentar à Família
Carente"  foi  instituído  e  implementado no Município  de  Santa  Cecília/SC em
2007, por meio da Lei Municipal nº 1.446, de 15 de março de 2007, de acordo
com previsão em lei orçamentária de 2006. Em 19 de dezembro de 2007, a Lei
Municipal nº 1.487 ampliou o referido programa social, aumentando o número de
cestas básicas distribuídas de 500 (quinhentas) para 761 (setecentas e sessenta e
uma).
No  caso,  a  distribuição  de  cestas  básicas  em  2008  representou  apenas  a
continuidade  de política  pública  que já  vinha sendo executada  pelo município
desde  2007.  Além disso,  o  incremento  do  benefício  (de  500  para  761  cestas
básicas) não foi abusivo, razão pela qual não houve ofensa à norma do art. 73, §
10 da Lei nº 9.504/97.
Agravo  regimental  desprovido.  (Recurso  Especial  Eleitoral  nº  997906551,
Acórdão, Relator(a) Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 19/04/2011, Página 53-54).

No  precedente  em  questão,  além  do  programa  social  ter  sido  criado  por  lei
específica, fato que, de início, afastaria a conduta vedada, o incremento no número de beneficiários
não foi substancial, razão por que foi reconhecida a legalidade da conduta.

Outra  situação,  totalmente  diversa,  foi  tratada  em julgado  do TRE-RJ,  que  se
aplica perfeitamente à hipótese dos autos:

Recurso  Eleitoral  em  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral.  Eleições  2016.
Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente por abuso
do poder político e econômico. Concessão e distribuição fraudulenta do programa
cheque cidadão no Município de Campos dos Goytacazes.
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(…)
11.  Mérito.  Sentença  que  julgou  procedente  pedido  contido  na  Ação  de
Investigação  Judicial  Eleitoral  pela  prática  de  abuso  de  poder  político  e
econômico,  consubstanciada  na  participação  em  esquema  de  concessão  e
distribuição, de forma fraudulenta, de programa assistencial denominado Cheque
Cidadão, no Município de Campos dos Goytacazes, visando à obtenção de votos
no pleito de 2016.12. Ao longo da instrução demonstrou- se que o então candidato
à reeleição ao cargo de vereador do Município de Campos dos Goytacazes, em
conjunto com diversos outros candidatos ao pleito de 2016 que integravam a base
governista,  participou  da  concessão,  de  forma  fraudulenta,  do  programa
assistencial denominado Cheque Cidadão com intuito eleitoral.13.  Somente nos
meses de junho e julho de 2016, oficialmente, houve um acréscimo de 1.203
agraciados  com o  programa assistencial,  o  que  se  revela  muito  acima da
média mensal de inclusão de novos beneficiários. Entretanto, o incremento do
programa não revela toda a extensão do ilícito. A partir de julho de 2016, três
meses antes do pleito, o número de beneficiários do aludido programa mais
do que dobrou, alcançando o número de 30.470 beneficiários. Tal expansão,
aparentemente, foi mantida fora do controle de qualquer órgão de fiscalização,
bem como do alcance da Justiça Eleitoral, portanto, de forma "clandestina", como
ressaltado pelo  Juízo  a  quo.  Inclusão  de  novos beneficiários  no  programa em
apreço  foi  realizada  em  contrariedade  às  orientações  da  própria  Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Humano  e  Social  daquele  Município.14.  A
administradora do benefício - VALECARD - recebeu, em 29 de agosto de 2016,
do Fundo Municipal de Assistência de Campos dos Goytacazes o valor de R$
6.093.800,00 (seis milhões, noventa e três mil e oitocentos reais), por meio de três
depósitos, como se observa do extrato bancário juntado às fls. 423/429.15. Para
comprovar  a  magnitude  do  "projeto"  posto  em  prática,  têm-se,  ainda,  os
depoimentos das testemunhas Luiz Fernando da Silva Leal, Maurice de Castro dos
Santos, Liliana Martins da Silva e Eliana Monteiro Ferraz, na mídia de fl. 478.16.
A estrutura  econômica  cultivada  pelo  grupo  que  faz  parte  o  recorrente  para
solidificar seu projeto político, travestida, em verdade, de filantropia, com o uso
de dinheiro público, nada mais representou do que grave violação à mens legis.17.
A gravidade do abuso de poder  político  e  econômico se revela  justamente  na
extrapolação desse uso de recursos públicos em benefício da promoção de uma
determinada  plataforma política,  com a  nítida  aptidão  de  influenciar  a  livre  e
consciente vontade do eleitor, a desestabilizar a lisura que é esperada nos pleitos,
inclusive porque o investigado passou a concorrer em desigualdade de forças com
aqueles que não detém da mesma estrutura dos órgãos municipais, como no caso
em apreço se verifica.18.  A farta distribuição dos benefícios em destaque e a
utilização  dos  programas  assistenciais  de  maneira  indevida,  em  favor  do
investigado, foram excessivos e aptos a desequilibrar a disputa eleitoral.19.
Após a análise do caso concreto entendo ter sido demonstrada a enorme vantagem
obtida pelos candidatos, dentre os quais o ora recorrente, em detrimento de seus
adversários,  afetando  a  igualdade  de  oportunidade  dos  concorrentes,
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comprovando-se, assim, a gravidade necessária à configuração do abuso de poder.
20. Reconhecida a prática e a gravidade da conduta ilícita, devem ser mantidas as
sanções impostas pelo Juízo a quo, previstas no art. 22 da Lei das Inelegibilidades,
de cassação do diploma e inelegibilidade pelo período de 08 anos, contados do
pleito  de  2016.  21.  A  sentença  deve  ser  reformada  apenas  para  afastar  a
determinação da nulidade de votos do recorrido, nos termos do art. 175, § 4º, do
Código Eleitoral. 22. Provimento parcial do recurso, mantendo a decisão a quo,
afastada  apenas  a  nulidade  dos  votos  obtidos  pelo  recorrente.  (RECURSO
ELEITORAL n 69354, ACÓRDÃO de 14/05/2018, Relator(a) CRISTIANE DE
MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA, Publicação: DJERJ – Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 109, Data 21/05/2018, Página 52/62).

Voltando ao caso dos autos, foi constatado o incremento abusivo do programa de
distribuição de alimentos no período da semana santa, conforme demonstram as notas de empenhos
dos exercícios financeiros de 2019 e 2020, já referenciadas.

Observa-se, portanto, que em  2019 foram gastos  R$ 24.840,00 (função cultura),
para distribuição de peixes entre pessoas carentes na semana santa, valor que quadruplicou no ano
de 2020, passando à cifra de R$ 110.394,40 (função assistência social).

Ressalte-se que os empenhos nos anos de 2019 e 2020 são em funções diversas,
quais sejam, cultura em 2019 e assistência social em 2020, o que não foi esclarecido ao Ministério
Público e prejudica a caracterização da despesa como programa em continuidade.

Dessa forma, resta caracterizada a conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei
nº 9.504/97, mediante o incremento financeiro abusivo do programa de distribuição de alimentos no
período  da  samana  santa,  com nítido  caráter  eleitoreiro,  considerando  que  o  aporte  financeiro
quadruplicou, fato que poderá caracterizar também abuso de poder político e econômico.

2.2  –  DAS  CONDUTAS  VEDADAS  PRATICADAS  PELO  REPRESENTADO  (ART.  73,
INCISO IV, DA LEI Nº 9.504/97):

Da análise dos autos, fica evidente o uso promocional da distribuição de alimentos
em prol do atual Prefeito e pré-candidato à reeleição, fato que configura a prática de outra hipótese
legal de conduta vedada, prevista no art.73, inciso IV, da Lei nº 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:
(...)
– 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.
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Muito  embora  o  dispositivo  legal  em  questão  utilize  o  termo  “candidato”,  a
doutrina e  a  jurisprudência  acerca do tema são uníssonas  em aplicar  a  previsão  legal  aos  pré-
candidatos.

De fato, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a possibilidade de aplicação dos
incisos  I,  II,  III  e  IV do art.  73  no  período que  antecede  a  eleição,  nos  seguintes  termos:  “o
legislador, quando o desejou, expressamente limitou o período no qual a conduta seria vedada. Nos
incisos V e VI do art. 73, está clara a restrição aos três meses que antecedem o pleito. Essa menção
não existe em relação aos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo. 

O Prefeito, por mais que não fosse oficialmente candidato, é notório pré-candidato
à  reeleição  há  alguns  meses.  Aliás  em  pesquisa  (PesquEle  nº  PI-09974/2020)  realizada  pelo
Instituto Piauiense de Opinião Pública Ltda – EPP/AMOSTRAGEM OPINIÃO E MERCADO, o
representado foi mencionado com quantidade expressiva de intenções de voto.

Ou seja,  não  há como negar  que  ele  foi  beneficiado pelo  uso  promocional  da
distribuição gratuita de bens, atraindo as sanções legais correspondentes. 

Sobre o tema, discorre IGOR PEREIRA PINHEIRO:

“O  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE)  adota  alguns  critérios  para  analisar  a
presença da finalidade eleitoreira ou promocional, quais sejam: a) ausência de
previsão legal e orçamentária para distribuição de bens; violação do disposto no
artigo 73,  §10, da Lei nº  9.504/97;  b) inexistência de critérios  objetivos para
escolha dos beneficiários; concessão de benefícios de valores elevados a diversas
pessoas  que  não  comprovaram  estado  de  carência;  c)  uso  promocional  do
programa  social  comprovado;  d)  elevação  dos  gastos  com  o  “programa”  às
vésperas  do  período  eleitoral;  e)  realização  de  dicurso  no  ato  da  entrega  e
participação  direta  na  distribuição  dos  bens”(Pinheiro,  Igor  Pereira;
“CONDUTAS  VEDADAS  AOS  AGENTES  PÚBLICOS  EM  ANO
ELEITORAL”, 3ª ed., JHMIZUNO, p. 224).

No mesmo sentido, segue acórdão do TSE:

ELEIÇÕES  2012.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.
ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS (ART. 73, IV e § 10,
DA  LEI  Nº  9.504/97).  PREFEITO,  VICE-PREFEITO,  SECRETÁRIA
MUNICIPAL E VEREADOR. EVENTO DO DIA DAS MÃES. DISTRIBUIÇÃO
DE  CESTAS  BÁSICAS  E  ELETRODOMÉSTICOS.  EXCESSO.  ABUSO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. O prosseguimento na semana seguinte  do julgamento suspenso em razão de
pedido de vista independe da publicação de nova pauta ou da intimação das partes.
Precedente.
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2. Encerrado o julgamento colegiado e proclamado o resultado, não é possível a
retificação de ofício do voto condutor em sessão posterior. Precedentes. Nulidade
do  acórdão  recorrido  apenas  na  parte  alusiva  ao  aditamento  ex  officio  que
deliberou em sede jurisdicional sobre a determinação de imediato cumprimento da
condenação.

3. De acordo com o voto do relator, a regra do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
ao estabelecer como exceção os programas sociais previstos em lei, não exige que
haja norma específica e única para tratar do programa social, o qual pode estar
contido em leis gerais. Voto-vista no sentido de ser desnecessária essa análise no
presente caso.

4. O Tribunal a quo, com base na análise da legislação municipal e dos convênios
firmados, consignou que a distribuição de 1.150 cestas básicas e o sorteio de vários
eletrodomésticos em evento comemorativo realizado no Dia das Mães não estava
prevista  em  lei  específica,  no  plano  plurianual  ou  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, asseverando que os recorrentes deixaram de juntar aos autos as leis
orçamentárias anuais.

5. A configuração da prática da conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da
Lei  das Eleições  não está  submetida a  limite  temporal  fixo ou à  existência  de
candidaturas registradas perante a justiça eleitoral. É necessário, contudo, verificar
as circunstâncias específicas do fato, tais como a sua proximidade com o período
eleitoral concentrado e, especialmente, a sua correlação direta com as eleições, que
o  torna  tendente  "a  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre  candidatos  nos
pleitos eleitorais" (Lei nº 9.504/97, art. 73, caput).

6. A situação descrita pelo acórdão regional revela que, no momento da extensa
distribuição  dos  bens  custeados  pelos  cofres  públicos,  os  três  primeiros
investigados, além de terem discursado, participaram ativamente da distribuição
dos bens, caracterizando, assim, o uso promocional a que se refere o art. 73, IV, da
Lei das Eleições.

7.  A gravidade da ilicitude,  que também caracterizou a prática  de  abuso do
poder político, foi aferida pela Corte de Origem, mediante a constatação das
seguintes circunstâncias: i) a abrangência do ilícito (distribuição de 1.150 cestas
básicas  e  de  diversos  eletrodomésticos  em  um  único  dia);  ii)  o  diminuto
eleitorado do município (8.764 eleitores); iii) o expressivo aumento das doações
de  cestas  básicas,  da  qualidade  e  da  quantidade  dos  bens  em  relação  às
festividades dos anos anteriores (nove liquidificadores, nove ventiladores, nove
TVs LCD de 14 polegadas,  uma de  29  polegadas  e  duas  geladeiras)  e  iv)  a
presença do prefeito, do vice-prefeito e da primeira-dama no evento, no qual,
além de terem proferido discursos, participaram ativamente da distribuição dos
bens.  (....)   (0000719-23.2012.6.19.0034 -  RESPE -  Recurso Especial  Eleitoral
nº71923- APERIBÉ – RJ. Acórdão de 25/08/2015.Relator(a) Min. Henrique Neves
Da  Silva.  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  202,  Data
23/10/2015, Página 61/62)
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Salta aos olhos o caráter eleitoreiro da iniciativa, cujo único propósito foi promover
a pré-candidatura à reeleição do atual Prefeito de Capitão de Campos.

Apesar de ter sido previamente recomendado pelo Ministério Público Eleitoral no
dia  07  de  abril  de  2020 sobre  as  infrações  à  legislação  eleitoral,  o  Prefeito  e  pré-candidato
promoveu a distribuição de bens na semana santa de 2020 (09 a 12 de abril  de 2020) com a
realização  de  despesa  (R$110.394,40)  em  valor  60  (sessenta)  vezes  maior  ao  gasto  da
assistência social no elemento 32 (distribuição gratuita de bens) no exercício financeiro de
2018 (R$ 1.800,00), pois não há registro de valores gastos na citada função em 2019. 

Em suma, o representado incidiu na prática da conduta vedada tipificada no art. 73,
inciso IV, e § 10, da Lei nº 9.504/97.

3 – DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) O recebimento da presente representação, que deverá ser processada pelo rito do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 73, §§ 4º e 12 da Lei nº 9504/97, prosseguindo-se em
todos os seus termos, até o julgamento final;

b) A citação do representado para contestar, sob pena de revelia;

c) Seja, ao final da instrução, julgado procedente o pedido de reconhecimento da
prática das condutas vedadas descritas no artigo 73, IV e §10, da Lei nº 9.504/97 pelo representado
FRANCISCO MEDEIROS DE CARVALHO FILHO,  arbitrando-se  pena  de  multa  no  valor  de
cinco a cem mil UFIR, conforme artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97;

d) Seja  juntada cópia do Procedimento Preparatório Eleitoral  nº 01/2020 (simp
000004-320.2020).

Protesta-se pela produção de todas as provas lícitas e juridicamente admissíveis.

Capitão de Campos, 25 de setembro de 2020.

KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO
Promotora Eleitoral

Num. 11918476 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO - 03/10/2020 22:13:28
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100322132816800000011385055
Número do documento: 20100322132816800000011385055


	Cabeçalho
	Índice
	Petição | NUM: 11918476 | 03/10/2020 18:24

