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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUÍZ ELEITORAL DA 54ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA 
DE BREJO DA MADRE DE DEUS, DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), partido político inscrito no 
CNPJ/MF de número 15.774.522/0001-18, com sede na Rua Dr. José Nery, nº 61, 1° andar, 
Brejo da Madre de Deus/PE, neste ato representado por sua presidente, a Sr.ª LAUDEANE 
BESERRA SIQUEIRA, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade de 

número 5.045.478/SDS-PE e inscrita no CPF/MF de número 022.470.294-77, domiciliada na 
Rua Av. João Manoel da Silva, número 397, SI. 34, Centro, CEP 55.125-000, Toritama/PE  
vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, através de seus procuradores, 
com procuração em anexo, GUILHERME DE CARVALHO REIS TEIXEIRA, brasileiro, 
solteiro, advogado, OAB/PE n°. 53.530, YURI ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO, 
brasileiro, solteiro OAB/PE nº 53.215, todos com endereço profissional eletronico 
Gcreis.adv@gmail.com e Yuriavm.adv@gmail.com, com fulcro nos Arts. 1º, I, d, art. 19 e 22, 
XIV e XV todos da LC 64/90 e, ainda, o Art. 41-A da Lei 9.504/97, ingressar com a AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL COM PEDIDO DE LIMINAR inaudita altera pars, 
contra 

 
 
a) HILÁRIO PAULO DA SILVA, brasileiro, prefeito e candidato à Prefeito da 

Prefeitura do Município de Brejo da Madre de Deus/PE, cpf/mf sob o nº: 
681.528.504-97, domiciliado na Rua Pedro Bruno, nº 17, São Domingos, 
Brejo da Madre de Deus /PE; pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos: 

 
 
 

DOS FATOS 

 
O fato ilícito ocorreu no dia 25 de setembro de 2020, quando o então prefeito e 

candidato a reeleição do município de Brejo da Madre de Deus, o Sr. Hilário Paulo da Silva, 
compareceu a uma inauguração de uma obra pública, a inauguração do Sistema de 
esgotamento Sanitário – 1ª etapa, localizada no município de Santa Cruz do Capibaribe, 
conforme foto em anexo (DOC. 01). Na referida inauguração o prefeito utilizou da influência 
política para estar ao lado do Governador de Pernambuco, Paulo Câmara e assim tirar 
algumas fotos, como pode-se ver a seguir; 
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 Ora, o Sr. Hilário Paulo da Silva, utilizando-se do seu cargo de prefeito, com o intuito 
de sua promoção pessoal, compareceu a inauguração de obra pública visando a angariar 
votos para a sua reeleição. 
 
 Com isto, foi gerada uma denuncia perante a Procuradoria Regional Eleitoral de Nº 
PRM-CRU-PE-00005989/2020, para ao menos tentar inibir essas ações ilícitas do Sr. Hilário. 
 

O suscitado candidato, apesar de ter cometido o despautério narrado, entrega a prova 
de seu crime, de sua inidoneidade, aos seus eleitores através de fotos de sua irregular 
campanha eleitoral, agora já não mais extemporânea, contendo, pasme: foto do Sistema de 
esgotamento sanitário inaugurado, referenciando-se à obra pública inaugurada para 
sua campanha, contendo sua foto, olvidando completamente da moralidade e 
legalidade. 

 
 Ainda assim, foi publicada uma foto em sua rede social, Instagram, onde nela consta a 
imagem da prefeitura do município do Brejo da Madre de Deus, ora, já não bastasse utilizar 
do seu cargo para comparecer a inauguração do Sistema de Esgotamento Sanitário o Sr. 
Hilário ainda posta em suas redes sociais uma foto se promovendo com imagem da 
prefeitura (DOC. 02), a titulo de demonstração segue a imagem: 
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Ínclito Julgador, até a presente altura da demanda, toda a exposição foi feita de forma 

perfunctória, preliminar, todavia, a fim de deveras trazer à tona as ilegalidades apontadas, 
esmiuçar-se-ão abaixo, com o devido assoalho jurídico, os fatos e as pretensões desta 
exordial. 
 
 
 
 
 
 

DO DIREITO 

 
A) DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
 

 O cabimento desta ação investigatória vem expressamente previsto nos artigos 

22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, que 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 – 

g. n. 
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O dispositivo legal indica as pessoas físicas e jurídicas que têm legitimidade para 

requerer a instauração de investigação judicial eleitoral, 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 atribuições deferidas ao 

Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento 

previstas nesta lei complementar. 

 

Quanto à tempestividade, consoante reiterados julgados do C. Tribunal Superior 

Eleitoral, a investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a data da diplomação dos 

candidatos eleitos, conforme ementa de julgado abaixo transcrita:  

DIREITOS ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO 

DE CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. ART. 3º, LC n.º 64/90. INELEGIBILIDADE. 

ABUSO DE PODER. VIA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAR-SE AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ATÉ A DATA DA DIPLOMAÇÃO. ORIENTAÇÃO DA 

CORTE. PROVIDOS OS RECURSOS. 

- Não é próprio apurar-se a ocorrência de abuso em impugnação de registro de 

candidatura, uma vez que a Lei Complementar n.º 64/90 prevê, em seu art. 22, a 

ação de investigação judicial para esse fim, a qual, não estando sujeita a prazo 

decadencial, pode ser ajuizada até a data da diplomação do candidato – g.n.  

(Recurso Ordinário n.º 593 - Acórdão 593, Rio Branco – AC, Relator Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, publicado em sessão, data 03/09/2002, Revista de 

Jurisprudência do TSE, volume 13, tomo 4, página 91). 

 

B) 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: 

[...] 
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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; 

[...] 

 

LEI COMPLEMENTAR N,º 64/90 

 

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. 

 

C) DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

 Na dicção do artigo 22, caput, da LC nº 64/90 confere legitimidade ativa a qualquer 

candidato, partido político, coligação partidária e ao Ministério Público Eleitoral. 

 

Deste modo, ficando incontroversa a legitimidade do candidato Sr. Rubem Nunes 

a propositura da ação. 
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D) LEGITIMIDADE PASSIVA 

Em regra, deve figurar no polo passivo da Ação de Investigação Judicial o agente 

público, e candidato, responsável pela prática do ato irregular e candidato beneficiado pelo 

ato. Expondo o tema, Adriano Soares da Costa, com fundamento, outrossim, na 

jurisprudência, leciona, in verbis: 

Questão de interesse surge quanto a legitimidade passiva ad causam, ou seja, 

sobre quem pode ser acionado através da AIJE. 

Durante muito tempo se compreendeu que os efeitos da AIJE apenas alcançariam 

aquelas pessoas efetivamente culpadas pela prática do ato vergastado, não 

podendo alcançar os que tivessem concorrido para o abuso de poder econômico, 

ou uso ilegal de transporte, nada obstante fossem beneficiados por esses fatos 

ilícitos. Mas desde o advento do Ac. 12.030 (rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 

16.09.1991), houve uma nova linha jurisprudencial adotada pelo TSE, segundo a 

qual: 

“A perda de mandato que pode decorrer da ação de impugnação, não é uma pena 

cuja imposição devesse resultar da apuração de crime eleitoral de 

responsabilidade do mandatário, mas, sim, conseqüência do comprometimento da 

legitimidade da eleição, por vício de abuso do poder econômico, corrupção ou 

fraude. Por isso, nem o art. 14, § 10 (da Constituição), nem o princípio do due 

process of law, ainda que se lhe empreste o conceito substantivo que ganhou na 

América do Norte, subordinam a perda do mandato à responsabilidade pessoal do 

candidato eleito nas práticas viciosas que, comprometendo o pleito (...)”  

(...)  

Por essa razão, fica evidenciado que a ação de investigação judicial eleitoral pode 

ser proposta contra: 

- Os candidatos beneficiados pelo abuso do poder econômico e político...  

- Qualquer pessoa, candidato ou não-candidato, que beneficie ilicitamente algum 

candidato... (g.n.) (In Instituições de Direito Eleitoral, Editora Del Rey, 3.ª edição, 

Belo Horizonte, 2.000, págs. 312 e 313.) 

 

O representado Sr. Hilário da Silva, na condição de prefeito municipal, foi o 

responsável pela prática das condutas irregulares, estando presente na inauguração de obra 

pública além de postar em suas redes sociais foto com a imagem da prefeitura do Brejo da 

Madre de Deus. 

 

Desta forma, o representado é inquestionavelmente parte legítima para figurar no 

polo passivo da presente representação.  
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E) DO ABUSO DE PODER E DA INELEGIBIDADE 
 

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: 

 

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: 

                 "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 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 

Num. 11121126 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: YURI ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO - 01/10/2020 10:47:52
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100110475230600000010619499
Número do documento: 20100110475230600000010619499



 

 8 

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 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 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. 
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Como dito, os eventos públicos citados foram palco de propaganda eleitorais 

irregulares por parte do atual prefeito municipal, ora representado. Serviram, em verdade, 

para se enaltecer e para a promoção de sua candidatura. 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. 

 
Acerca da presença do Sr. Hilário da Silva na inauguração de obra pública, trata-se de 

ano eleitoral, incidindo a vedação do artigo 77 da Lei 9.504/97, in verbis: 

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que 

precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. 

Parágrafo único.  A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à 

cassação do registro ou do diploma. 

 

 Ademais, resta claro também no artigo 37, § 1o da Lei 9.504/97 que: 

 

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou 

que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação 

pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e 

outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer 

natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, 

faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. . 

§ 1o  A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste 

artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do 

bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

F) DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
 

A potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição não é condição essencial 

para a configuração do ato abusivo objeto da AIJE. A Lei Complementar n° 64/90 sofreu 

recente alteração em seu art. 22 pela Lei Complementar n° 135/2010. Para a configuração 

do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da 

eleição, mas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam (inciso XVI do art. 22). Caso 

a conduta teve o condão de afetar a legitimidade e normalidade da eleição, ainda que não 

tenha dado ao candidato o resultado esperado, será punida, tomando-se o cuidado para não 
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se punir eventos de pequena monta que não exibem a robustez necessária para macular o 

pleito. Eis recente jurisprudência sobre o tema: 

“(...) A mudança de paradigma quanto à retirada do requisito da 

potencialidade para configurar o abuso, bastando agora apenas a 

gravidade das circunstâncias nas quais o fato indevido ocorreu, 

conforme a redação do inciso XVI do art. 22 dada pela Lei 

Complementar n.° 135/2010, não significa porta aberta para punições de 

eventos de pequena monta que não exibem a robustez necessária para 

macular o pleito, porquanto devem ser ainda sopesados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (AIJE n.° 2992-43/Campo Grande - 

Acórdão n.° 6.742 de 23.8.2010, rel. Juiz Des. RÊMOLO LETTERIELLO. 

DJE de 27.8.2010) 

 

 Ocorrerá abuso de poder político quando uma autoridade pública, no uso de 
prerrogativas inerentes ao poder/dever de que está investida, ultrapassa os limites da 
legalidade e da legitimidade, ainda que inconscientemente, produzindo ou podendo produzir 
situações de indevido favorecimento a correligionários, aliados ou determinados postulantes 
a cargos eletivos. 
 
 É sabido ainda que o comparecimento a inaugurações de obras públicas nos 3 (três) 
meses que precedem o pleito está expressamente vedado pelo artigo 77, da Lei 9.504, não 
tendo como deixar de se reconhecer que de fato o representado, candidato à reeleição 
procura com a sua presença na inauguração de uma obra pública para assim possibilitar a 
sua promoção. Burla-se assim a vedação legal. 
 
 Diante do exposto, deve ser julgado procedente o pedido, aplicando ao representado, 
Sr. Hilário da Silva a sanção de cassação do registro de candidatura ou, em caso de eleição, 
do diploma, e por consequência do mandato, caso eleitos, além do pagamento referente a 
multa presente no artigo 37, § 1 da Lei 9.504. 
 

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

 
Ora, Culto Julgador, o investigado está ferindo todo o princípio de igualdade da 

campanha eleitoral, atingindo veementemente o Estado Democrático de Direito, pois, de 
maneira perniciosa, através do erário público, incute na cabeça do eleitor o seu nome. 
 

A utilização de tais formas de publicidade fere a Lei e transforma a corrida eleitoral – a 
qual deveria ser isonômica – em algo aterradoramente parcial, injusto, desproporcional e 
ilegal. 
 

O fumus boni iuris, além de se albergar em toda a fundamentação fático-jurídica 
argüida ao longo desta peça vestibular, também encontra guarida na documentação 
probatória acostada, com fotos, demonstrando de fato a ilicitude e o abuso de poder em 
todas as suas espécies. 
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O periculum in mora fica patente, uma vez que a corrida eleitoral é veloz e, a cada dia 
que passa, com tamanha desigualdade na campanha, torna o pleito mais desequilibrado, 
trazendo enormes prejuízos para o candidato autor que preza pelo cumprimento das normas 
constitucionais, administrativas e eleitorais. 
 

Nesse trilhar, presentes os requisitos necessários para o provimento liminar, o 
periculum in mora e o fumus boni iuris, previstos no art. 273 do CPC, a concessão de medida 
liminar se perfaz absolutamente pertinente e desejável para que se retirem todas as 
publicidades ilegais, bem como tudo mais que fizer a campanha desigual e que traga 
prejuízos ao pleito. 
 

A Justiça Eleitoral tem competência constitucional para presidir, organizar, promover e 
fiscalizar as eleições independentemente de provocação devendo agir de ofício. Bem como o 
poder judiciário tem por fulcro precípuo tirar dos processos eleitorais toda facciosidade 
partidária e todo fator de influência dos partidos políticos no processo eleitoral, tendo a 
questão ora discutida afinidade com a propaganda eleitoral, sobretudo quando a mesma está 
ferindo a lei.  
 

Todavia, também há a necessidade de que o Juiz seja provocado para o supra dito, 
sendo, ao mesmo tempo, merecedor de opinião o Douto representante do Ministério Público, 
deste modo, por tudo explanado, deve, desde já, o Ínclito Juiz fazer cessar/impedir – 
imediatamente – a propaganda irregular ora desvendada, conforme o legalmente previsto, de 
acordo com o parágrafo único do artigo 242 da Lei Lei nº 4.737 

 
 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 
Ante todo o revelado, o requerente vem, perante Vossa Excelência, com lastro no 

bom, justo, certo e sólido direito pormenorizado nesta peça inicial, pedir e requerer seja(m): 
 

a) com lastro no inconteste fumus boni iuris e periculum in mora, concedida 
medida liminar, inaudita altera pars, a fim de que o investigado pare, imediatamente, 
DE SE UTILIZAREM DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SE 
PROMOVEREM NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, DETERMINANDO, POR 
CONSEGUINTE, QUE SEJA EXCLUIDO DE SUAS REDES SOCIAIS AS 
PÚBLICAÇÕES QUE CONSTEM MENÇÕES À PREFEITURA DO BEJO DA MADE 
DE DEUS., sob pena de aplicação de multa pecuniária diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); 
 
b) a demanda recebida e julgada totalmente procedente, levada a termo 
correcional para investigar os fatos acima expostos, por se tratar de medida 
comprometedora do equilíbrio eleitoral, ratificando-se, ao fim, os efeitos da liminar 
supra pretendida; 

 
c) condenando o investigado ao pagamento da multa prevista no artigo 37 da Lei 
9.504/97, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por conta da irregular propaganda 
realizada em sua rede social; 
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d)  cassar o registro de candidatura, diplomação ou mandato, dos Srs. HILÁRIO 
PAULO DA SILVA, tudo a depender do momento do julgamento da presente, sendo, 

por conseguinte, declarada a inelegibilidade do candidato, em observação às 
disposições contidas no artigo 77 da Lei 9.504/97; 

 
 

e)  intimado o Douto Representante do Ministério Público para opinar na demanda, 
bem como denunciar os crimes ora descortinados; 

 
Possível provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, rol de 

documentos e fotos em anexo.  
 

Nestes Termos, pede deferimento. 
Recife, 01 de outubro de 2020. 

 
 

GUILHERME DE CARVALHO REIS TEIXEIRA 
(OAB/PE nº. 53.530) 

 
YURI ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO 

(OAB/PE nº. 53.215) 
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