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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 59ª ZONA 

ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor 

Eleitoral signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, vem, perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 39 da Lei 9.096/95, propor 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR contra: 

1) ADELÇON DO MARECHAL (candidato a vereador – 40.777), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
2) ADRIANA (candidata a vereadora – 40.120), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
3) AFIF (candidato a Prefeito – 51) e ADRIANA (candidata a Vice-Prefeita), 
qualificados em seu respectivo processo de registro; 
4) AILTON JÚNIOR (Candidato a Vereador – 23100), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
5) ALEX DA FEIRA (candidato a vereador – 17.555), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
6) ANDRÉ DA FARMÁCIA (Candidato a Vereador - 25555), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
7) BELLA (Candidata a Vereadora - 22123), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
8) BI DO ONIBUS (candidato a vereador – 40.444), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
9) CABEÇA (Candidato a Vereador - 19333), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
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10) CARLINHOS DA PASTORAL (candidato a vereador – 40.789), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
11)  CÉLIO BARROS (candidato a vereador – 19.111), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
12) CHICO (Candidato a Vereador – 22345), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
13) CHOCOLATE DA SAÚDE (Candidato a Vereador - 17222), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
14) CICERO JR (Candidato a Vereador - 51111), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
15) CLAITON DO IMPACTO (candidato a vereador – 12.789), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
16) DA PAZ (candidato a vereador – 55.222), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
17) DANIEL COSTA (candidato a vereador – 77.111), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
18) DELEGADO GEORDAN RODRIGUES (Candidato a Vereador - 19000), 
qualificado em seu respectivo processo de registro; 
19) DENISON MOREIRA – ADVOGADO (Candidato a Vereador - 20888), 
qualificado em seu respectivo processo de registro; 
20) DEUZA ANDRÉ (Candidata a Vereadora – 19912), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
21) DIOGO MORAIS (Candidato a Vereador - 40222), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
22) EDSON CARLOTA (candidato a vereador – 13.131), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
23) EDY VASSOURÃO (Candidato a Vereador - 23123), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
24) EVILÁSIO CHAVES (Candidato a Vereador - 15111), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
25) FELIPE ROCHA (candidato a vereador – 70.777), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
26) GABRIEL SALOMÃO (candidato a vereador – 22.444), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
27) GAÚCHO NELORE DE OURO (candidato a vereador – 22555), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
28) HUGO TOMÉ (candidato a vereador – 20.100), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
29) IRMÃO GEDALIAS (candidato a vereador – 23.555), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
30) IRMÃO MARQUINHO (candidato a vereador – 25.345), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
31) JACKSON DO VIVIANE (Candidato a Vereador - 40040), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
32) JANIO LIMEIRA (candidato a vereador – 22.100), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
33) JOÃO LÚCIO (candidato a vereador – 55.333), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
34) JOSÉ ANTÔNIO CORRETOR (candidato a vereador – 10.110), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
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35) JOSI DA CASA DE APOIO DO IDOSO (candidata a vereadora – 23.777), 
qualificado em seu respectivo processo de registro; 
36) JOSI LIMA (candidata a vereadora – 19.297), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
37) JOVEM ANA (candidata a vereadora – 17.700), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
38) JOZINHA DA SAÚDE (candidata a vereadora – 22.122), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
39) JUCIÊ MARINHO (Candidato a Vereador - 17428), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
40) JULIO CELULARES (candidato a vereador – 19555), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
41) JURANDIR GUEDES (candidato a vereador – 22.789), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
42) JUVENAL SORRISO (candidato a vereador – 12.012), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
43) LACERDA BOMBEIRA CIVIL (candidata a vereadora – 19.444), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
44) LANNA SARAIVA (Candidata a Vereadora – 25999), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
45) LEANDRO ONOFRE (candidato a vereador – 55.111), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
46) LEIDE OLIVEIRA (Candidata a Vereadora – 77777), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
47) LEONARDO KASTELAR (candidato a vereador – 20.444), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
48) LUCAS IZIDORIO (Candidato a Vereador - 51051), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
49) LUCIOLA DA PF (candidata a vereadora – 23.043), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
50) MAIK GOKU (candidato a vereador – 19.123), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
51) MARANHENSE DO FRANGO ASSADO (candidato a vereador – 25.777), 
qualificado em seu respectivo processo de registro; 
52) MARCELO BORGES (candidato a Prefeito – 55) e KARLOS WONEI 
(candidato a vice-prefeito – 55), qualificado em seu respectivo processo de registro; 
53) MARCINHO DA FESAR (candidato a vereador – 17.200), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
54) MARCINHO DO CREPE (candidato a vereador – 51.123), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
55) MARCOS ALÉM (candidato a vereador – 70.123), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
56) MÁRIO MOREIRA (candidato a Prefeito – 20) e JOAS POSSIDONIO 
(candidato a vice-prefeito – 20), qualificados em seu respectivo processo de registro; 
57) MENILZA LISBOA (candidato a vereador – 55.777), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
58) MOBRAL (Candidato a Vereador - 10500), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
59) MONSEF FILHO (candidato a vereador – 15.123), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
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60) NEGUINHO ELETRICISTA (candidato a vereador – 45045), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
61) NEIDA DA DONA GERCINA (candidato a vereador – 10.300), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
62) PAULINHO RODIGUES (candidato a vereador – 22.111), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
63) PEDRO LIMA (Candidato a Vereador – 25000), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
64) PROF. DEIA (candidato a vereador – 13.456), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
65) PROF. JANIA (candidata a vereadora – 17.777), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
66) SGT. R. LUZ (candidato a vereador – 23.190), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
67) RAYTANNE FREITAS (candidato a vereador – 40.111), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
68) RENATO FUMEIRO (Candidato a Vereador - 17444), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
69) ROBERLENE DO SERRINHA (candidato a vereadora – 40.100), qualificado 

em seu respectivo processo de registro; 
70) ROBERTO MEDEIROS (candidato a vereador – 17380), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
71) ROBERTO YAGI (candidato a vereador – 12.345), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
72) RODRIGO UNIVERSO (candidato a vereador – 40333), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
73) ROGÉRIO BRILHANTE (candidato a vereador – 12.777), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
74) RONY (candidato a vereador – 17.123), qualificado em seu respectivo processo 

de registro; 
75) ROZIO COSTA (candidato a vereador – 22.424), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
76) SAMUEL SARAIVA (Candidato a Vereador - 22222), qualificado em seu 

respectivo processo de registro; 
77) SILVANI BORGES DO MATERNA (candidata a vereadora – 55.555), 
qualificado em seu respectivo processo de registro; 
78) THIAGO VIEIRA (Candidato a Vereador - 13148), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
79) VALCIR BRITO (candidato a vereador – 65.444), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
80) WILLIAN DA AGRICULTURA (candidato a vereador – 55.000), qualificado em 

seu respectivo processo de registro; 
81) WILLIAN DO POTÊNCIA (candidato a Prefeito – 15) e DR. RENER (candidato 
a Vice-Prefeito – 15), qualificado em seu respectivo processo de registro; 
82) ZAMOR SHOW (candidato a vereador – 25011), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 
83) ZÉ CLAUDIO (candidato a vereador – 20.123), qualificado em seu respectivo 

processo de registro; 

com esteio nos seguintes fundamentos: 
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É sabido que a prática de derrame de santinhos, às vésperas da 

eleição, é prática corriqueira e, infelizmente, hoje não foi diferente. 

O Cartório Eleitoral da 59ª Zona Eleitoral lavrou o respectivo auto 

de constatação de propaganda irregular, consubstanciada no documento anexo, em que 

consta a propaganda irregular promovida pelos candidatos acima mencionados, já que 

houve a pulverização de santinhos nas imediações de várias locais de votação em 

Redenção/PA. 

Trata-se de propaganda eleitoral irregular por afronta ao artigo 39-A 

da Lei 9.504/97, que permite, no dia das eleições, apenas a manifestação individual e 

silenciosa do eleitor, exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos. 

Ademais, o artigo 39, § 5º do referido diploma tipifica, inclusive, 

como crime a divulgação de qualquer espécie de propaganda por partido político ou 

candidato no dia das eleições. 

Não resta dúvida, portanto, quanto ao caráter ilícito de tal tipo de 

propaganda. 

Além de vedada pela lei eleitoral, tal propaganda causa uma série de 

transtornos às cidades, gerando gastos públicos adicionais para que possa haver a 

posterior limpeza, prejudicando o sistema de drenagem de águas pluviais e gerando o 

risco de acidentes pessoais. 

A enxurrada de santinhos nas vias públicas equipara-se a um 

derramamento de sangue numa víscera (apoplexia), em virtude dos danos causados ao 

meio ambiente e ao pleno equilíbrio do processo eleitoral. 

A matéria, antes controvertida, foi devidamente dirimida pelo TSE 

no Recurso Eleitoral 3.798-23, Relator Ministro Gilmar Mendes, afirmando que 

configura propaganda irregular a conduta de derramar santinhos nas vias públicas 

próximas aos locais de votação, à véspera do pleito. 
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Portanto, a propaganda eleitoral por apoplexia sujeita o infrator à 

multa do artigo 37, §1º, da Lei das Eleições, nos termos do artigo 14, §7º, da Resolução 

23.457/2015. 

Por fim, defende-se a tempestividade da presente representação 

eleitoral por propaganda irregular, pois proposta antes do fim das eleições: 

O prazo final para ajuizamento de representação, por 

propaganda eleitoral antecipada ou irregular, é a data 

da eleição. Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral 18234, TSE/SP, Relatora Maria Thereza Rocha 

de Assis Moura, publicado em 24.09.2015. 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer: 

a) Adoção do rito procedimental previsto no artigo 96 da Lei 

9.504/1997; 

b) Pagamento de multa no valor de R$8.000 (oito mil reais) para cada 

candidato, uma vez que constatado o derrame nos locais de votação indicados no auto 

de constatação em anexo; 

b) que a presente representação seja julgada procedente. 

 

Redenção/PA, 15 de novembro de 2020 

 

LUIZ DA SILVA SOUSA 

Promotor de Justiça Eleitoral 

 

 
 


