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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO ELEITORAL DA 110ª ZONA ELEITORAL 

EM MORROS, ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIRETÓRIO DO MUNICÍPIO DE MORROS DO 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB), Partido Político com 

representação no Congresso Nacional, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob 

o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas número 08.078.411/0001-01, neste ato 

representado pelo seu presidente, EDINALDO PIRES DA SILVA, inscrito no 

CPF sob número 767368813-15, residente e domiciliado na Rua do Sol, 13, Vargem, 

Morros - MA, com endereço eletrônico, vem mui respeitosamente perante o Juízo, por 

intermédio de seus advogados signatários, estes com endereço profissional em nota 

de rodapé, apresentar, com fundamento no Artigo 73, inciso I da Lei 9.504/97, 

regendo-se pelo Artigo 96 da Lei 9.504/97 propor a presente 

 

REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA E PROPAGANDA 

ANTECIPADA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Em face de SIDRACK SANTOS FEITOSA, portador do RG nº 

21052302002-0 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 450.119.903-20, residente e 

domiciliado na Cidade de Morros/MA, Prefeito do Município de Morros, 

Maranhão, fazendo-o pelos motivos de fato e de direito a seguir expendidos. 
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– I –  

SÍNTESE DOS FATOS 

 

Em 05 de julho de 2020, conforme maciçamente noticiado pela 

mídia local, o prefeito de Morros, Sidrack Santos Feitosa, sofreu um acidente ao ser 

atingido por um galho enquanto era realizada a poda de uma árvore numa praça da 

cidade. Conforme notícias divulgadas1, o Prefeito “fraturou a coluna”, lesão de tal 

magnitude que exigiu a sua transferência imediata para São Luís, por intermédio de 

helicóptero do Governo do Estado do Maranhão (CTA), para tratamento em hospital 

privado da capital. 

 

Nada obstante a grave fratura na coluna sofrida pelo Gestor 

Municipal, este sequer solicitou licença para tratamento médico, e no dia 17 de julho 

retornou à cidade de Morros. Sucede que o Prefeito utilizou o seu retorno à cidade 

como uma forma de promoção pessoal, visando engendrar atmosfera política 

favorável. 

 

Nesse sentido, realizou uma gigantesca estrutura formada por 

carreata, carros de som, foguetes, comício e distribuição de camisas com os dizeres 

“O guerreiro voltou”, num verdadeiro ato político, divulgado pelas mídias2 e utilizado 

como propaganda pelo gestor, conforme será demonstrado. 

 

 Ocorre que, como é do conhecimento de todos, o Prefeito do 

Município de Morros é candidato à reeleição, estando, outrossim, sujeito a todo 

regramento disposto no Código Eleitoral, Lei da Eleições (Lei 9.504/97), entre 

outros, bem como das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. 

                                                           
1 Disponível em: https://oimparcial.com.br/cidades/2020/07/prefeito-de-morros-fratura-coluna-
apos-ser-atingido-por-um-galho-de-arvore/.  
http://diegoemir.com/2020/07/prefeito-de-morros-sofre-acidente-e-e-transferido-para-sao-luis/ 
 
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=61roP4n_QdM 
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Pontuem-se os abusos cometidos: 

 

a) O Prefeito Sidrack Feitosa protagonizou uma carreata utilizando uma 

ambulância do Município, com a presença de grande quantidade de carros, 

carros de som e motos, além de outros veículos de propriedade do Município. 

A carreata percorreu um grande itinerário na cidade de Morros, conforme se 

demonstra com os vídeos que seguem em anexo e com as imagens abaixo. 
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Observa-se, que a ambulância deixou de servir ao seu único mister, 

sendo transmudada de bem público materializador de políticas da saúde, para 

instrumento de promoção política do Prefeito.  
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Este silogismo resulta das seguintes premissas: 

 

Primeiro. A ambulância é um veículo que deve ser utilizado para 

transportar pacientes com capacidade de locomoção prejudicada, que realmente dela 

necessitem por não poderem se locomover por outros meios sem prejuízo para a sua 

saúde, o que, notoriamente, não era o caso.  

 

Depreende-se dos vídeos em anexo que o Prefeito demonstrou uma 

inusitada aptidão física, pois caminhou com facilidade, cumprimentou as pessoas, 

acenou esticando os braços, ficou em pé por muito tempo durante os discursos em 

praça pública. Tais atividades manifestamente inexequíveis para uma pessoa com a 

coluna fraturada a ponto de ter que se deslocar com auxílio de ambulância.  

 

Nesse sentido, a própria conduta do Prefeito é prova de que a 

ambulância serviu somente como adorno, tal qual um carro alegórico, em completa 

dissonância da sua finalidade pública.  

 

Segundo. Ainda que o Prefeito realmente necessitasse da 

ambulância para se locomover, o trajeto percorrido deveria ser o mais curto possível, 

devendo ir diretamente para a sua residência ou para o hospital, considerando que se 

trata de veículo público, item de primeira necessidade, eis que imprescindível sua 

disponibilidade junto ao hospital municipal, especialmente em época de pandemia. 

 

Considerando que a Cidade de Morros não possui suporte de alta 

complexidade, a quantidade de transferência de pacientes para a Capital do Estado é 

enorme, daí mais uma causa para que a ambulância fosse utilizada com a maior 

eficiência possível. 

 

Contudo, para que houvesse uma ampla propaganda do retorno do 

Prefeito, foi realizada uma carreata que percorreu um itinerário totalmente descabido, 
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muito além do necessário, resultando assim, numa utilização da ambulância como 

protagonista da carreata, instrumento a serviço da promoção política do Prefeito, e 

não da saúde pública do município.  

 

Terceiro. A ambulância participou da carreata com a porta lateral 

aberta, fato que demonstra uma clara intenção de potencializar a visibilidade do 

Prefeito, permitindo que este fosse visto e interagisse com as pessoas na rua, um ato 

claramente político. Inequívoca demonstração do dolo ao desviar o bem público da 

sua finalidade, inquestionável abuso de poder.  

 

Na imagem abaixo é possível observar o momento em que a 

ambulância passa na carreata e o Prefeito (sentado) acena para os populares.  

 

b) Utilização de um veículo da marca “Troller”, cor branca, placa PTO 6761, 

de propriedade da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba), doada ao Município de Morros3, durante a 

carreata política realizada pelo Prefeito, pelo que vejamos, conforme imagens 

acostadas aos autos. 

                                                           
3 https://www.morros.ma.gov.br/prefeito-sidrack-feitosa-recebe-mais-dois-maquinarios-para-
morros/ 
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Pelo exposto, constata-se que a utilização de bens públicos para fins 

particulares não se restringiu à ambulância, o veículo Troller também foi utilizado 

para encorpar a carreata política patrocinada com dinheiro público, o que denota a 

deslealdade do gestor e de sua equipe com a coisa pública, imoralidade em plena luz 

do dia, tudo em benefício da sua promoção pessoal.   
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Na segunda imagem é possível perceber, ainda, a presença de um 

grande carro de som (paredão) na carreata, o que reforça o caráter político/eleitoreiro 

do evento. 

 

c) Utilização do veículo da Guarda Municipal na carreata promovida pelo 

Prefeito (Imagens extraídas dos vídeos 01,02,03). 
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Conforme os itens a), b) e c), acima apresentados, resta comprovada 

a utilização de veículos oficiais para a realização de carreata com finalidade 

política/eleitoreira.  

 

Vale ressaltar, que além da conduta vedada prevista no art. 73, I, da 

Lei da Eleições, de utilização de bens públicos móveis em benefício do pré-candidato, 

conforme evidenciado nos fatos acima e nos vídeos acostados, mister demonstrar que 

se tratava de evento político, planejado e promovido pelo pré-candidato à reeleição, 

visando sua promoção pessoal por meio da realização de diversos atos que 

configuram propaganda antecipada, igualmente vedada pela Legislação Eleitoral, nos 

termos do art. 364, da Lei 9.504/97, modificado pelo art. 1º, § 1º, IV, da emenda 

constitucional n. 107/20205.  

 

                                                           
4 Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.      
5 IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme 
disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art. 240 da 
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; 

Num. 3684331 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: SAMUEL JORGE ARRUDA DE MELO - 26/08/2020 20:30:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082620301317100000003367537
Número do documento: 20082620301317100000003367537



 
 

13 
 

Nessa senda, aponta-se a padronização das vestimentas dos 

partícipes dos eventos, a grande maioria dos apoiadores utilizava uma camisa com 

os dizeres “o guerreiro voltou”, expressão de cunho político que visa exaltar 

supostas qualidades pessoais do gestor, tendo como desígnio demonstrar para a 

população que o Prefeito possuiria uma grande quantidade de apoiadores. 

 

A uniformização visou gerar um efeito visual favorável 

politicamente.  

 

 

Um fato cômico revela o planejamento feito para que houvesse um 

efeito visual favorável durante o evento, o próprio Prefeito (dito guerreiro) utiliza uma 
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calça camuflada (padrão exército), camisa branca (mesma cor dos apoiadores), e um 

chapéu camuflado.  

 

Destarte, o Prefeito realizou verdadeiro desfile em carro aberto, 

sendo que a porta lateral da ambulância permaneceu aberta durante toda a carreata, 

para facilitar a interação com os populares.  

 

Impende ressaltar, ainda, que ao final da carreata o Prefeito realizou 

verdadeiro comício em praça pública, contando com a participação de diversos 

apoiadores, utilização de sistema de som e com queima de foguetes, tudo engendrado 

para gerar visibilidade ao pré-candidato. 

 

No seu discurso (vídeo 01 em Anexo), o Prefeito demonstrou a 

verdadeira finalidade do evento, proferindo frases de efeito com integral conotação 

política, a exemplo: 

 

“A vocês que oraram por mim eu quero dizer muito obrigado, que Deus abençoe 

cada um de vocês. E àqueles que torceram pela minha morte eu quero dizer, 

continuem vivos, por que o melhor ainda estar por vir.” 

 

Para um pré-candidato a reeleição, utilizar uma mensagem de que o 

“melhor ainda está por vir”, configura inequívoca tentativa de plantar uma mensagem 

de esperança, mensagem política favorável à sua reeleição. Afinal, qual o sentido de 

direcionar sua fala aos seus opositores, indicando que o melhor estaria por vir? 

Considerando que restam somente 05 meses para o final do mandato. 

 

Por fim, todo o evento meticulosamente produzido, foi filmado por 

profissionais, bastando observar que o vídeo 01 em anexo, foi produzido com a 

finalidade de exaltação ao “guerreiro”, incluindo, inclusive uma trilha sonora com a 
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mesma temática (o guerreiro voltou), e esse material foi amplamente divulgado em 

grupos de WhatsApp, uma prova da real intenção dos organizadores.  

 

 

Frise-se, que no Maranhão o termo “guerreiro(a)” é historicamente 

vinculado à campanhas políticas, a exemplo da ex-governadora Roseana Sarney que 

utilizou o apelido de “guerreira” durante a campanha ao Governo do Estado, em 

2018.  

 

Portanto, resta amplamente demonstrado que o senhor Prefeito 

realizou condutas vedadas aos agentes públicos bem como promoveu atos de 

propaganda antecipada, como comício e carreata, atos que geram um desequilíbrio na 

disputa eleitoral, e que devem ser devidamente punidos, nos termos da Lei.  

 

 – II –  

DO DIREITO  

 

a) Da conduta vedada aos agentes públicos prevista no art. 73, I, da Lei 

9.504/97. Utilização de veículos do Município para promoção de carreata, 

incluindo ambulância.  
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Sem embargo do direito à liberdade de expressão dos asseclas do 

Prefeito, de recepcioná-lo da forma como melhor lhes aprouver, a estrutura 

hollywoodiana, premeditadamente montada, configura propaganda antecipada e foi 

fomentada com a utilização de bens públicos, conduta vedada pela legislação eleitoral, 

conforme a Lei das Eleições, art. 73, inciso I, pelo que vejamos: 

 

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;  

 

Pelo asseverado nos fatos, o Prefeito utilizou bens públicos, de 

propriedade do Município, para promover a excitação da comoção popular pelo 

acidente que sofrera, almejando colher dividendos políticos do espetáculo 

patrocinado pelo erário municipal. 

 

Relevante apontar, que a utilização de bens públicos com o 

intuito de promover a pré-candidatura do prefeito, afeta frontalmente a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos, o que desequilibra o pleito 

eleitoral, maculando o fundamento sagrado da democracia, que é o voto livre 

e consciente.  

 

Remansosa é a Jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior 

Eleitoral no sentido de que a utilização dos bens deve ser efetiva, claramente 

demonstrada e tal utilização deve ter sido realizada com propósito político, nesse 

sentido: 
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ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ORDINÁRIO. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. 

CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E III, DA LEI Nº 

9.504/1997. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

RECURSO ESPROVIDO.  

1.  O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 tutela a igualdade na disputa entre os 

candidatos participantes do pleito, no intuito de manter a higidez do processo 

eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido 

nas urnas, compete à Justiça Eleitoral verificar a existência de provas seguras de 

que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida 

norma. Na linha da jurisprudência do TSE, "para configuração 

da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é 

necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita 

em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito", 

pois "o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de 

campanha, e não a simples captação de imagens de bem público" (Rp nº 3267-

25/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgada em 29.3.2012). 

2.  Configura a conduta vedada pelo art. 73, incisos I e III, da 

Lei nº 9.504/1997 a efetiva utilização de bens públicos - viatura 

da Brigada Militar e farda policial - e de servidores públicos - depoimentos de 

policiais militares fardados gravados no contexto da rotina de trabalho e 

divulgados para promoção de candidatura política. 

3.  Na fixação de penalidade em razão da prática de conduta vedada, "cabe ao 

Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com 

a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que 

o fato atingiu" (Rp nº 2959-86/DF, rel. Min. Henrique Neves, julgada em 

21.10.2010). 

4.  Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na 

fixação da multa pelo Regional, tendo em vista os parâmetros legais. 
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5.  A multa imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada 

individualmente a partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do 

art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei das Eleições. Precedentes. 

6.  Agravo regimental desprovido. 

(Recurso Ordinário nº 137994, Acórdão, Relator(a) Min. 

Gilmar Mendes, Publicação:  DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo  56, Data 22/03/2017, Página 99-100) 

 

Verifica-se, portanto, que os dois requsitos cobrados pela 

jurisprudência foram devidamente comprovados. Primeiro diz respeito a constatação 

de que os bens públicos foram utilizados de fato, isso é facilmente notado nos vídeos 

em anexo e nas imagens acima expostas. O segundo requer a conexão entre a 

utilização do bem público e geração de benefício político para candidato, assim, basta 

analisar a forma como o Prefeito desfilou pela cidade, a realização de carreata (ato 

eminentemente político), a presença de carros etoando jingles com os dizeres “o 

guerreiro voltou”, distribuição de camisas também com os dizeres “o guerreiro 

voltou”, além da realização de comício com falas direcionadas à reeleição do Prefeito, 

conforme visto.  

 

Por tudo quanto assevarado, não pairam dúvidas sobre a prática, 

pelo Prefeito, de conduta vedada insculpida no art. 73, I, da Lei das Eleições, cabendo, 

pois, à esta Justiça Especializada, utilizar dos meios coercitivos que possui, a fim de 

punir a conduta perpetrada e obstar a sua reiteração mediante aplicação de multa.  

 

b) Da propaganda política prematura. 

 

A utilização de bens públicos para fins políticos não é a única 

conduta ilícita praticada pelo Prefeito, porquanto os atos que foram planejados e 

executados refletem verdadeira propaganda eleitoral. 
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É da sabença comum que até 26 de setembro de 2020 tais atos são 

considerados antecipação de campanha, e merecem a repressão dado o prejuízo 

causado à igualdade de oportunidade entre os pré-candidatos.  

 

No caso, conforme detalhado nos fatos, a realização de carreata, 

utilização de carros de som e realização de comício, configuram atos políticos que 

somente são permitidos durante o período de campanha eleitoral, sendo vedada a sua 

realização neste momento de pré-campanha.  

 

De pronto, mister que se afaste qualquer alegação de que neste 

momento de pré-campanha a legislação possibilita que o pretenso candidato realize 

atos que o promovam, nos termos do art. 36-A, da Lei das Eleições, contanto que 

não peça explicitamente o voto. Se aceitássemos tal interpretação estaríamos 

entregando verdadeira carta branca aos pré-candidatos e aos partidos políticos, 

possibilitando que qualquer conduta seja permitida se não houver pedido de votos.  

 

Por óbvio, não é esse o entendimento acolhido pela jurisprudência, 

assim, mesmo sem pedido de votos, atos de pré-candidatos devem se revestir de 

cuidados, nesse sentido:  

 

[...] 

5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o pedido explícito 

de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas 

'palavras mágicas', como, por exemplo, 'apoiem' e 'elejam', 

que nos levem a concluir que o emissor está defendendo 

publicamente a sua vitória" (AgR–AI 29–31, rel. Min. Luís Roberto 

Barroso, DJE de 3.12.2018). Ademais, esta Corte já teve a oportunidade de 

manter a multa aplicada em face de propaganda eleitoral antecipada quando o 

pedido de votos foi veiculado em evento partidário de livre acesso ao público em 

geral, tal qual ocorreu, no caso, em decorrência da transmissão ao vivo na internet. 
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Nesse sentido: AgR–REspe 70–65, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 

de 15.4.2015. (Agravo de Instrumento nº 060003326, Acórdão, Relator(a) 

Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Tomo 28, Data 10/02/2020)  

 

Na linha da recentíssima jurisprudência do Egrégio TSE, a 

configuração da propaganda antecipada não é adstrita ao pedido explícito de votos, o 

conjunto de indícios apresentados pelo Representante, que demonstrem que a 

intenção do Representado era, de fato, dissimular a propaganda por meio de frases 

subliminares, somando-se a isso, toda a estrutura montada para o evento, são meios 

suficientes para a comprovação de propaganda extemporânea. 

 

Portanto, reprisa-se um dos trechos do discurso do Prefeito, durante 

o comício em praça pública, utilizando mensagem subliminar aduz: 

 

“A vocês que oraram por mim eu quero dizer muito obrigado, que Deus abençoe 

cada um de vocês. E àqueles que torceram pela minha morte eu quero dizer, 

continuem vivos, por que o melhor ainda está por vir.” 

 

“O melhor ainda está por vir” é uma frase de efeito utilizada 

constantemente pelo Prefeito a fim de incutir no imaginário popular que a gestão 

precisa continuar, pois benefícios seriam entregues à população no futuro.  

 

No ano eleitoral, restando apenas 05 meses para o fim do mandato, 

e 03 meses para as eleições, qual seria a intenção do prefeito de espalhar aos quatro 

ventos que “o melhor ainda está por vir”? 

 

Vindo de um gestor que utilizou um acidente pessoal como forma 

de promoção pessoal, e utilizou uma ambulância, em meio a uma pandemia, para 
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desfilar pela cidade, outro entendimento não se pode te, trata-se de mensagem 

subliminar com conotação de propaganda política.  

 

Por fim, importante destacar que não há óbice para que tanto a 

conduta vedada quanto a propaganda eleitoral extemporânea podem ser objeto da 

mesma representação, conforme aqui se faz, posto que resultantes da mesma causa 

de pedir, dos mesmos fatos, e possuem igual cognição sumária, não exigindo dilação 

probatória, vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO 

FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS. 

ATO PRATICADO ANTES DO REGISTRO DE 

CANDIDATURAS. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIOS. 

LEGITIMIDADE ATIVA. PUNIÇÃO POR 

FUNDAMENTOS DISTINTOS. BIS IN 

IDEM.INOCORRÊNCIA. ART. 73, I E II, DA LEI 9.504/97. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

1. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 

9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de 

registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado 

período eleitoral. Precedente. 

2.  Segundo o art. 73, §§ 5º e 8º, da Lei 9.504/97, os candidatos podem ser 

punidos por conduta vedada praticada por terceiros em seu benefício e, portanto, 

são partes legítimas para figurar no polo passivo da correspondente representação. 

Precedente. 

3. Não ocorre bis in idem se um mesmo fato é analisado e 

sancionado por fundamentos diferentes - como na presente 

hipótese, em que o ocorrido foi examinado sob o viés de 

propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada. 

Precedente. 

Num. 3684331 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: SAMUEL JORGE ARRUDA DE MELO - 26/08/2020 20:30:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082620301317100000003367537
Número do documento: 20082620301317100000003367537



 
 

22 
 

4.  A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97 

pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de candidato, partido político ou 

coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios. Já a conduta descrita no inciso II do mesmo artigo pressupõe o uso 

de materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que 

exceda as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que 

integram. 

5.  Na espécie, a despeito de o primeiro recorrido ter promovido audiência pública 

na Câmara Municipal de Sorocaba/SP com distribuição de brindes, não houve 

promoção da candidatura do segundo recorrido. 

6.  Recurso ordinário não provido. 

(Recurso Ordinário nº 643257, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy 

Andrighi, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Tomo  81, Data 02/05/2012, Página 129) 

 

Nesse sentido, as condutas aqui vergastadas devem ser reprimidas 

sob diferentes fundamentos, inicialmente nos termos do art. 73, §3º, da Lei das 

Eleições, relativo a conduta vedada ao agente público, de utilização dos bens móveis 

do Município em benefício do pré-candidato, vejamos: 

 

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: 

[...] 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a 

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e 

sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem 

mil Ufirs.  
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Noutro giro, cabe a reprimenda relativa à propaganda eleitoral 

prematura, conforme art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97: 

 

§ 3o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável 

pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu 

prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for 

maior.  

 

Ademais, a aplicação de multa deve se basear na enorme repercussão 

dos fatos (a carreata, comício e distribuição de camisas) e na capacidade econômica 

do infrator (Prefeito Municipal). 

 

– III – 

DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Partindo dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

aponta-se que a análise superficial do material acostado, somada ao vídeo postado no 

Youtube6, é suficiente para concluir pela verossimilhança entre os fatos narrados e os 

ilícitos que a legislação visa coibir, portanto, a fumaça do bom direito é verificada de 

pronto, sem necessidade de dilação probatória mais profunda.  

 

Considerando que se trata de autoridade máxima da Administração 

Municipal, detentor de enorme poderio econômico e político, permitir a reiteração 

das condutas aqui demonstradas é aquiescer com o desequilíbrio do pleito eleitoral 

que se avizinha, é ferir de morte a liberdade do voto, dado que as condutas executadas 

pelo Representado visam justamente influenciar os eleitores, por meio da 

demonstração de um suposto grande apoio popular. 

                                                           
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=61roP4n_QdM 
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Portanto, o risco ao resultado útil do processo é latente quando se 

considera o cargo ocupado pelo Representado, a proximidade das eleições, o impacto 

que a utilização da “máquina administrativa” em prol de candidatura pode ocasionar 

nas eleições, assim, não sendo reprimido imediatamente, nada impedirá que o prefeito 

siga abusando do seu cargo em favor da sua reeleição.  

 

Assim, necessário que se conceda medida liminar para proibir que o 

Representado continue utilizando bens públicos para realização de eventos políticos, 

bem como se abstenha de realizar atos de propaganda eleitoral, tais como carreata, 

comícios e carros de som, antes de 27 de agosto de 2020, conforme legislação eleitoral. 

 

 – IV –  

DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer: 

1. A notificação dos Representados para apresentar defesa no prazo legal; 

 

2. Que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público do Estado do 

Maranhão para que tome conhecimento dos fatos, para que investigue eventual 

cometimento de abuso de poder econômico e de autoridade, bem como se manifeste 

sobre a presente demanda; 

 

3. Que a representação seja julgada procedente, para condenar o Representado 

ao pagamento da multa prevista no Artigo 73, § 4º, da Lei 9504/97; 

 

4. Que a representação seja julgada procedente, para condenar o Representado 

ao pagamento da multa prevista no art. 36, §4º, da Lei 9.504/97, por propaganda 

antecipada, no seu valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
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5. Requer-se ainda que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados 

signatários, sob pena de nulidade. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Morros, Estado do Maranhão, 26 de agosto de 2020 

 

Samuel Jorge Arruda de Melo                     Brenno Silva Gomes Pereira                                          

Advogado, OAB/MA 18.212                        Advogado, OAB/MA 20.036            

                 

 

 

Paulo Henrique dos Santos Ferreira 

Advogado, OAB/MA 19.641 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600021-02.2020.6.10.0110 / 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA 
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: BRENNO SILVA GOMES PEREIRA - MA20036, SAMUEL JORGE ARRUDA
DE MELO - MA18212 
REPRESENTADO: SIDRACK SANTOS FEITOSA 
  
  
  

 

DESPACHO
 

Analisarei o pedido do Item III somente após a instrução do feito.
Com fulcro no art. 18 da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, CITE-SE,
preferencialmente por meio eletrônico, o representado para apresentar defesa no prazo de 02
(dois) dias.
Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 01 (um) dia.
Por fim, certifique-se e retornem-me conclusos para sentença.
Morros/MA, 27/08/2020.
 

DRA. ADRIANA DA SILVA CHAVES
JUÍZA ELEITORAL DA 110ª ZONA DE MORROS MA
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600021-02.2020.6.10.0110 / 110ª ZONA ELEITORAL DE MORROS MA 
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: BRENNO SILVA GOMES PEREIRA - MA20036, SAMUEL JORGE ARRUDA
DE MELO - MA18212 
REPRESENTADO: SIDRACK SANTOS FEITOSA 
  
  
  
 

 

MANDADO DE CITAÇÃO
 

De ordem da Exma. Dra Juíza da 110ª Zona Eleitoral de Morros, encaminho, em anexo, petição
inicial e todos os documentos que acompanham a Representação Eleitoral 0600021-

02.2020.6.10.0110 (Petição inicial, procuração, certidão de composição do Partido PC do B em
Morros/MA, demais anexos da inicial e despacho de citação), movida pelo Partido PC do B em

face do Sr. Sidrack Santos Feitosa, por possível prática de conduta vedada e propaganda
antecipada. Registro que os vídeos que acompanham a petição inicial estão disponíveis no

próprio processo no PJE.
Com fulcro no art. 18 da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, CITO o

representado Sr. Sidrack Santos Feitosa para apresentar defesa no prazo de 02 (dois) dias.
Morros/MA, 27/08/2020.

 
Helmo de Oliveira Rocha

Chefe da 110ª ZE de Morros
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600021-02.2020.6.10.0110
 
 

CERTIDÃO DE CITAÇÃO
 

Certifico que, às 17:35 hrs de 27/08/2020, citei, através de e-mail enviado ao endereço
sidrackfeitosa@bol.com.br, o Sr. Sidrack Santos Feitosa para apresentar defesa no prazo de 02
dias nos autos da Representação Eleitoral 0600013-25.2020.6.10.0110.
Certifico, também, que foi enviada cópia da citação (com cópia integral do processo) para o e-mail
emaciel7@hotmail.com, que pertence ao Sr. Maciel, assessor de gabinete do Exmo. Sr. Sidrack
Feitosa, Prefeito de Morros.
Segue, no documento em anexo, print do e-mail enviado com a citação do Representado.
Morros/MA, 27 de agosto de 2020.
 

Helmo de Oliveira Rocha
Chefe da 110ª Zona Eleitoral
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600021-02.2020.6.10.0110
 
 

CERTIDÃO
 

Retificando a certidão ID nº 3711893, certifico que a referida intimação refere-se à presente
Representação Eleitoral PJE 0600021-02.2020.6.10.0110 e não ao Processo PJE 0600021-

02.2020.6.10.0110.
Morros/MA, 27 de agosto de 2020.
 

Helmo de Oliveira Rocha
Chefe da 110ª Zona Eleitoral
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600021-02.2020.6.10.0110
 
 

CERTIDÃO
 
Retificando as certidões ID nº 3711893 e 3712502, certifico que as citadas certidões de intimação

referem-se à presente Representação Eleitoral PJE 0600021-02.2020.6.10.0110.
Morros/MA, 27 de agosto de 2020.

 
Helmo de Oliveira Rocha

Chefe da 110ª ZE de Morros
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600021-02.2020.6.10.0110
 

CERTIDÃO
 
Certifico que foi refeita a citação do Representado Sidrack Santos Feitosa, em virtude de
anteriormente ter sido enviado e-mail sem a devida configuração para confirmação da entrega.
Assim, certifico que, às 10:21 hrs de 28/08/2020, citei, através de e-mail (com confirmação de
entrega e em anexo cópia integral do processo) enviado ao endereço sidrackfeitosa@bol.com.br,
o Sr. Sidrack Santos Feitosa para apresentar defesa no prazo de 02 dias nos autos da
Representação Eleitoral 0600021-02.2020.6.10.0110.
Certifico, também, que foi enviada cópia da citação (com cópia integral do processo) para o e-mail
emaciel7@hotmail.com, que pertence ao Sr. Maciel, assessor de gabinete do Exmo. Sr. Sidrack
Feitosa, Prefeito de Morros.
Segue, no documento em anexo, print do e-mail enviado com a citação do Representado e da
confirmação de entrega do referido e-mail.
Morros/MA, 28 de agosto de 2020.
 

Helmo de Oliveira Rocha
Chefe da 110ª Zona Eleitoral
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