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EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  CORREGEDOR  DO  TRIBUNAL  REGIONAL

ELEITORAL DA BAHIA

Procedimento Preparatório Eleitoral nº. 1.14.000.002457/2018-45

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  pelo  Procurador  Eleitoral  Auxiliar

infrafirmado, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 19 e 22

da Lei nº 64/90, associado ao caput do art. 12 da Resolução n.º 23.551/2017 do TSE,

ajuizar AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, em face de

MARCELL CARVALHO DE MORAES*

pelos fundamentos de fato e de direito adiante descritos:
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I – DOS FATOS

O investigado requereu registro  de candidatura  no dia  11/08/2018 para o

cargo de deputado estadual da Bahia, pela coligação “POR UMA BAHIA MELHOR”, e foi

eleito, por quociente partidário.

Conforme  prova  documental  e  elementos  existentes  no  procedimento

preparatório eleitoral 1.14.000.002457/2018-45 em anexo, instaurado a partir de notícias

de atos ilícitos encaminhadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária/BA e por

cidadãos, MARCELL CARVALHO DE MORAES intermediou a prestação de atendimento

veterinário gratuito (vacinação e castração) à população do Estado da Bahia, com forte

apelo  visual  de  sua  imagem,  amplos  gastos  materiais  e  utilização  de  slogan  de

campanha para realização desses serviços com nítido interesse eleitoreiro.

1.1  SERVIÇO  VETERINÁRIO  GRATUITO  À  POPULAÇÃO  COM  AMPLA

DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO INVESTIGADO

De  acordo  coma  representação,  o  Conselho  Regional  de  Medicina

Veterinária do Estado da Bahia tem se deparado com diversas notícias apontando a

atuação do investigado na distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, a

exemplo  de  campanhas  de  castração  e  vacinação  realizadas  em vários  municípios

baianos (fl. 02).
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Na rede social Facebook (no perfil facebook.com/deputadomarcellmoraes/),

há vasta prova documental de sua atividade aparentemente beneficente em favor de

animais.  As  imagens  que  instruem  esta  ação  demonstram  que  foram  realizados

atendimentos veterinários gratuitos em diversos municípios do estado da Bahia.

Nos locais de prestação dos serviços, a exposição da imagem do investigado

dava-se  de  forma  maciça,  mediante  colocação  de  peças  publicitárias  de  grande

dimensão (com evidente efeito outdoor), conforme se verifica abaixo (imagens trazidas

nas representações):
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As  imagens  que  instruem  esta  ação  demonstram  que  os  engenhos

publicitários (com imagens e artes variadas) eram afixados em todos os atendimentos. A

divulgação  do  serviço,  com  as  imagens,  fazia-se  de  forma  frequente  no  perfil  do

investigado  nas  redes  sociais  Facebook  e  Instagram

(https://www.instagram.com/deputadomarcellmoraes/?hl=pt-br),  a  exemplo  do  evento

abaixo1: 

1 Disponível em: https://www.facebook.com/deputadomarcellmoraes/photos/a.397560316969792/1971199819605826/?
type=3&theater. Acesso em: 08/12/2018.
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As Campanhas de Vacinação e de Castração foram realizadas ao menos

nos seguintes  municípios  e  respectivos  bairros,  sempre  com a utilização maciça de

peças publicitárias, nos termos dos calendários divulgados nas páginas do investigado

no Facebook e Instagram:

– Ilhéus, Barreiras, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Salvador,

Jacobina,  Candeias,  Vitória  da  Conquista,  Alagoinhas,  Casa  Nova,  Juazeiro,  Paulo

Afonso, São Francisco do Conde, Guanambi, Valença e Feira de Santana.
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II.2- CARÁTER ELEITORAL DO SERVIÇO VETERINÁRIO

O  serviço  que  o  investigado  fazia  prestar  possuía  a  única  e  evidente

finalidade  de  obter  votos  para  si.  Não  havia  preocupação  com  a  qualidade  dos

atendimentos  veterinários,  mas  apenas  com  a  quantidade  de  animais  atendidos,

porquanto  não  eram  observadas  as  regras  do  Conselho  Regional  de  Medicina

Veterinária (CRMV).

As irregularidades na qualidade da prestação do serviço estão evidenciadas

em  documento  apresentado  pelo  médico  veterinário  Carlos  Eduardo  de  Oliveira

Cordeiro Lima, Fiscal de Controle Sanitário, ao Ministério Público Eleitoral (fl. 118). 

De  acordo  com  o  documento,  no  dia  04/07/2018,  uma  campanha  de

vacinação contra raiva canina foi realizada no município de São Francisco do Conde/BA

por meio de uma caravana do Deputado Marcell Morais, sem autorização do CRMV-BA,

tampouco dos órgãos municipais competentes. Após inspeção da vigilância sanitária,

constatou-se  irregularidades  quanto  ao  acondicionamento  e  transporte  das  vacinas

(caixas de isopor sem termômetro e sem identificação), além da ausência de um médico

veterinário,  preenchimento  dos  dados  de  vacinas  por  pessoas  não  capacitadas  e

ausência  de  documentações  necessárias.  Outra  caravana  de  vacinação  animal  foi

realizada  pelo  investigado  no  mesmo  município,  em  01/08/2018,  com  as  mesmas

irregularidades apontadas.
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Do mesmo modo, em 05/08/2018, o investigado promoveu uma campanha

de vacinação no município  de Paulo  Afonso,  a  qual  foi  realizada sem comunicação

prévia  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  à  Unidade de  Controle  de  Zoonoses ou à

Vigilância  Sanitária,  sem  haver  registro  nesta  campanha  dum  médico  veterinário

responsável, de acordo com o Ofício N/01/2018 da Prefeitura de Paulo Afonso (fl. 214).

Demais  disso,  de  acordo  com  o  Ofício  n°  15/2018  do  CRMV/BA  (fls.

223/224),  foi  realizada  campanha  gratuita  de  vacinação  irregular  na  cidade  de

Guanambi,  em  12/08/2018,  vinculada  ao  candidato  Marcell  Moraes,  na  qual  foram

distribuídos  material  publicitário  (folders),  além  de  cards que  circulavam  em  redes

sociais,  nas  quais  o  investigado  aparece  como  apoiador.  As  imagens  a  seguir

evidenciam que no evento foram fornecidos panfletos com o nome e imagem dele, a

confirmar, mais uma vez, a intenção de massificar sua imagem:
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O  CRMV/BA  também  recebeu  denúncia  de  cidadã  que  conseguiu  a

realização de cirurgia de castração através da assessoria do Sr.  Marcel  Moraes, na

Clínica Animall Vet, localizada no Bairro de Cajazeiras, em Salvador, que resultou no

falecimento  da  cadela  da  denunciante  devido  à  má  realização  do  procedimento

castratório,  bem  como  falta  de  cuidado  no  pós-operatório  (fls.  238/240).  A  baixa

qualidade  dos  serviços  de  castração  também  resultou  na  morte  de  outro  animal,

consoante outra denúncia ao Conselho (fls. 241/244).
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A finalidade exclusivamente eleitoral é evidenciada pela ostensiva utilização

de material publicitário com a imagem do representado e slogan de campanha, inclusive

em  redes  sociais  e  em  outros  meios  eletrônicos  de  divulgação,  bem  como  nos

atendimentos veterinários apoiados por ele. Sem divulgação de sua imagem, não era

interessante para o investigado manter os serviços que prestava, precisamente porque a

finalidade essencial desses serviços era eleitoral.

II.3 DISPÊNDIO DE RECURSOS MATERIAIS

Em  resposta  a  ofício  da  Procuradoria  Regional  Eleitoral,  o  investigado

afirmou  que  sempre  apoiou  as  campanhas  de  castração  e  vacinação  de  animais

domésticos promovidas pelo ONG GEAMO, e que a associação de sua imagem a tais

campanhas  não  seria  novidade,  não  podendo  sequer  ser  considerada  como

aproveitamento  eleitoral.  Além  disso,  declarou  que  os  serviços  realizados  pelos

colaboradores não são gratuitos, pois a população paga valor módico (R$ 53,00) pela

castração e dá uma contrapartida em alimento animal não perecível pelas vacinas (fls.

130/137).

Na linha de intelecção da narrativa desta exordial, o aproveitamento eleitoral

relativo  à  associação da  imagem do investigado às  campanhas  de  vacinação e  de

castração por ele promovidas é evidente, tendo em vista a ampla distribuição de folders

de campanha nesses eventos, bem como a exposição da imagem e do nome dele nos

locais em que são prestados os serviços. De outro lado, a alegação de que a população

contribui com valores módicos ou com a doação de alimentos não tem o condão de

descaracterizar  o  abuso  do  poder  econômico  empreendido  pelo  investigado,  que

realizou  as  citadas  campanhas  em  diversos  municípios  baianos  com  o  intuito  de

interferir na vontade do eleitor, ferindo a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral.
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Demais  disso,  é  evidente  e  inegável  o  elevado  dispêndio  de  recursos

econômicos  para  a  realização  dos  serviços  de  castração  e  de  vacinação  e  para

exposição da imagem do investigado nos serviços veterinários que forneceu a eleitoras

e eleitores.  Assim, ressalte-se,  por exemplo,  as notas fiscais  acostadas pelo próprio

investigado, nas quais se comprova gastos de até R$ 7.620,00 (sete mil e seiscentos e

vinte reais) na compra de vacinas no mês de agosto de 2018.

Houve também gastos  para  compra  do  material  utilizado nos  serviços.  A

grande quantidade de animais atendidos em diversos municípios baianos demonstra

que tais gastos foram extremamente elevados. Além disso, de acordo com declaração

enviada pelo próprio investigado ao CRMV/BA, ele se comprometia pessoalmente em

arcar com possíveis despesas que viessem a surgir durante as campanhas de castração

com relação às emergências transcirúrgicas (fl. 03).

Ademais,  as  peças  publicitárias  utilizadas  nos  atendimentos  eram  de

excelente  qualidade  e  de  grandes  dimensões,  o  que  comprova  alto  dispêndio  de

recursos. Sobre esse ponto, o investigado sequer se manifestou, muito embora tenha,

em  sua  resposta,  anexado  a  imagem  de  uma  grande  tenda  utilizada  para  a  sua

promoção pessoal na realização dos eventos, conforme imagem abaixo:
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II- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O  Direito  Eleitoral  rege-se  por  diversos  princípios,  muitos  previstos  na

Constituição da República. As normas eleitorais, como as normas jurídicas em geral,

não devem ser interpretadas de forma isolada, mas em consonância, entre outros, com

o princípio da igualdade e com o art. 14, § 9o, da Constituição, que busca prevenir e

reprimir abuso de poder econômico.

O princípio da isonomia no Direito Eleitoral visa a garantir igualdade entre

candidatas  e  candidatos  na  disputa  eleitoral,  para  preservar  equilíbrio  e  permitir  as

mesmas oportunidades, a fim de evitar que aqueles com maior fôlego econômico sejam

beneficiados (ou,  mais  realisticamente,  ao menos diminuir  os benefícios decorrentes

dessa  desigualdade).  Prática  de  conduta  irregular  promove  disputa  desigual  entre

candidatas e candidatos e fere o princípio constitucional  da isonomia. Seria ingênuo

negar o enorme prejuízo causado àqueles candidatos e candidatas que não disponham

dos mesmos recursos econômicos para promover-se.

O  art.  14,  §  9o,  da  Constituição  previu  lei  complementar  para  proteger

anormalidade  e  a  legitimidade  das  eleições  contra  a  influência  do  abuso  do  poder

econômico  e  político.  O  dispositivo  deve  ser  interpretado  de  forma  a  dar  máxima

efetividade ao mandamento constitucional de proteção à normalidade e legitimidade das

eleições contra a influência do poder econômico.

Cumprindo  o  mandamento  constitucional,  o  art.  22,  caput,  da  Lei  das

Inelegibilidades (Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990) determina abertura de
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investigação para “apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do

poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meio de comunicação social”.

Segundo  JOSÉ  JAIRO  GOMES,  abuso  de  poder  econômico  “estará

configurado, entre outras coisas, sempre que houver oferta ou doação, a eleitores, de

bens,  produtos ou serviços diversos,  como atendimento médico,  hospitalar,  dentário,

estético,  fornecimento  de  remédios,  próteses,  gasolina,  cestas  básicas,  roupas,

calçados, materiais de construção”2. Diante dos exemplos, o abuso do poder econômico

está  nitidamente  configurado  quando  do  fornecimento  gratuito  de  atendimento

veterinário à população associado à divulgação de propaganda eleitoral irregular.

Está  amplamente  comprovada  a  distribuição  de  serviços  veterinários  em

diversos municípios da Bahia pelo candidato eleito nas eleições de 2018, com dispêndio

de  recursos  para  pagamento  de  médicos  veterinários,  compra  de  material  para

execução das atividades e contratação de peças publicitárias de grandes dimensões.

A finalidade eleitoral da conduta está comprovada pelos fatos demonstrados

nesta petição e nos documentos anexos:

a) forte apelo visual da imagem do investigado nos locais de atendimento;

b) intensa divulgação dos atendimentos nas redes sociais;

c)  preocupação  com  a  quantidade  de  animais  atendidos  e  não  com  a

qualidade do serviço, em razão da realização dos serviços sem autorização do CRMV,

2 Gomes, José Jairo. Direito eleitoral / José Jairo Gomes – 14. ed. rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Atlas, 2018.
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sem médico veterinário responsável,  sem licenças e alvarás necessários, bem como

pela ausência de apoio no período pós-operatório em relação às castrações;

e) distribuição de panfletos e  folders  com nome e imagem do investigado

quando da realização dos serviços veterinários.

III.2- ABUSO DE PODER ECONÔMICO POR CONTABILIDADE CLANDESTINA EM

PROPAGANDA  ELEITORAL  ANTECIPADA.  NÃO  CONTABILIZAÇÃO  NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os elementos dos autos desvelam que houve maciça exposição da imagem

do investigado em todos os atendimentos prestados, por meio de peças publicitárias

variadas, principalmente  banners, de tamanhos diversos e muitos com efeito  outdoor.

Ademais, está evidenciado nos autos que o investigado promoveu propaganda eleitoral

antecipada, haja vista que a associação indevida de seu nome e imagem à prestação

dos serviços veterinários  ocorreu em período anterior a 16/08/2018, principalmente

nos  meses  de  julho  e  agosto  de  2018 (fl.  06).  Além  disso,  houve  dispêndio  de

recursos  para  realização dos  serviços  veterinários  (estrutura  do  local,  material  para

atendimentos, pagamento de pessoal, etc.). 

Com efeito, como a propaganda eleitoral, vide calendário eleitoral disponível

no  site  do  TSE,  somente  teve  início  em  16  de  agosto  de  2018,  todos  os  gastos

realizados pelo investigado anteriores a este período sequer podem computar a sua

prestação de contas, ou seja, eles ficam à margem da fiscalização das contas exercida

pela Justiça Eleitoral.
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Repise-se, esses gastos, embora tenham tido nítida natureza de campanha

eleitoral, sequer podem ser considerados gastos lícitos de campanha, como impõe a

Resolução 23.553, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, sujeitos a

prestação de contas. 

O  fato  de  os  gastos  não  terem  sido  declarados  pelo  candidato  em  sua

prestação de contas obviamente não o isenta de sofrer as consequências próprias, em

razão de suas contas não refletirem a real movimentação financeira da campanha. Ao

contrário, omissão de gastos em prestação de contas do investigado deve gerar-lhe as

sanções jurídicas apropriadas.

Mutatis mutandis, é aplicável o princípio tributário pecunia non olet (“dinheiro

não tem cheiro”), previsto no art. 118, I, do Código Tributário Nacional,13 segundo o qual

cabe  incidência  de  imposto  sobre  rendas  provenientes  de  atividades  ilícitas,  com

fundamento no princípio da isonomia. Conforme esclarece RICARDO LOBO TORRES,

“se  o  cidadão  pratica  atividades  ilícitas  com consistência  econômica,  deve  pagar  o

tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento desigual frente às

pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos provenientes do trabalho

honesto  ou  da  propriedade  legítima”.  No  caso  do  imposto  de  renda,  por  exemplo,

entende-se que origem ilícita de incremento econômico não isenta o infrator de declarar

e recolher o tributo devido, decorrente da auferição de renda.

Configurada a ausência de contabilização de recursos empregados com fins

eleitorais  na  prestação  de  contas,  tem-se  contabilização  paralela  desses  valores,  o

chamado “caixa dois”, e caracterização de abuso de poder econômico. 
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III.4- GRAVIDADE DAS CONDUTAS

De  acordo  com  o  art.  22,  XVI,  da  Lei  Complementar  64/1990,  a

caracterização de ato como abusivo só ocorre se a conduta se revestir de gravidade

suficiente  para  justificar  aplicação  de  penalidade,  o  que  se  dá  no  caso,  como

demonstrado a seguir.

Consoante a firme jurisprudência do TSE, não há um marco temporal a partir

do qual se possa qualificar os fatos como abusivos e, pois, ilícitos. Assim, mesmo que o

evento ocorra em período anterior ao início do processo eleitoral, pode ser caracterizado

como abuso de poder. Nesse sentido: 

Eleições  2012.  Recurso  especial  eleitoral.  Ação  de

investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e

vice.  [...]  6.  O abuso do  poder  político  pode ocorrer

mesmo antes do registro de candidatura, competindo a

esta Justiça especializada verificar evidente conotação

eleitoral  na  conduta,  como  a  transferência  eleitoral

fraudulenta,  que  somente  pode  acontecer  antes  do

fechamento do cadastro eleitoral, no mês de maio do

ano  da  eleição,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei  nº

9.504/1997, segundo o qual “nenhum requerimento de

inscrição  eleitoral  ou  de  transferência  será  recebido

dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da

eleição”.  Precedentes.  [...].”  (TSE  –  REspe  nº

68.254/MG – DJe t. 35, 23-2-2015, p. 56-57).
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O investigado promoveu a distribuição de serviços veterinários gratuitos em

larga  escala,  uma  vez  que  os  serviços  foram  prestados  tanto  na  capital  como em

diversas cidades do interior,  em período anterior  e  posterior  ao início  da campanha

eleitoral. Há nos autos diversas postagens do investigado em redes sociais que provam

que os serviços foram realizados em diversos meses, mais intensamente nos meses de

julho e de agosto de 2018, o que evidencia a prática de propaganda eleitoral antecipada.

Em decorrência da grande quantidade de animais atendidos, fica evidente o

elevado  dispêndio  de  valores  em  favor  de  sua  candidatura,  sem  contabilização  na

prestação de contas de campanha. Houve vultosos gastos com recursos materiais e

humanos  necessários  para  os  milhares  de  atendimentos  veterinários  e  com  peças

publicitárias para divulgar o serviço e a imagem do investigado.

A gravidade  das  condutas  fica  ainda  mais  flagrante  diante  das  inúmeras

irregularidades verificadas nos atendimentos veterinários, verificadas em denúncias ao

Conselho  de  Medicina  Veterinária  feitas  por  órgãos  sanitários  (anexadas  ao

procedimento preparatório eleitoral).

Ademais, assessores do investigado também coordenavam as atividades de

atendimento veterinário. O conjunto de condutas traduz inequívoco e grave abuso de

poder  econômico.  Em  suma,  o  investigado  foi  gritantemente  desleal  com  seus

oponentes, com o que desequilibrou a igualdade de oportunidades no processo eleitoral,

um dos postulados fundamentais das eleições.
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III- DOS PEDIDOS

Ante  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  esta

Procuradoria Regional Eleitoral, requer:

a) a instauração de ação de investigação judicial eleitoral, notificando-se o

investigado,  no endereço declinado no preâmbulo desta,  para,  querendo,  apresentar

defesa no prazo de cinco dias, nos termos do art. 22, I, "a", da Lei Complementar n.º

64/90, prosseguindo-se no rito estabelecido nesse dispositivo;

b)  a  procedência,  ao  final,  do pedido,  para que o  investigado MARCELL

CARVALHO DE MORAES (eleito Deputado Estadual), seja apenado com a cassação do

diploma,  bem  como  seja  declarada  a  sua  inelegibilidade  para  as  eleições  a  se

realizarem nos oito  anos  subsequentes  à  eleição  em que se verificaram os  abusos

acima narrados, ex vi do disposto no art. 22, inciso XIV, da LC n.º 64/90;

Protesta e requer, ainda, provar o quanto acima alegado por todos os meios

e  formas  em  direito  admitidos,  em  especial  pela  oitiva  das  testemunhas  abaixo

arroladas, requerendo desde logo - a despeito do quanto estabelecido no art. 22, inciso

V da Lei Complementar nº. 64/1990 - que as testemunhas sejam intimadas através de

oficial de justiça para comparecerem em juízo, com fundamento no art. 455, §4º, incisos

II, III e IV do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente na seara eleitoral,

pois  o  Ministério  Público  Eleitoral,  autor  da  presente  ação,  por  sua  própria  função

institucional, não persegue interesse privado, e, por isso, não possui acesso direto às

testemunhas3:

3 Conforme precedente: TSE, Recurso Especial Eleitoral nº. 676-25.2016.6.27.0034, julgado em 
08.06.2018.
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a) ANA ELISA FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, presidente do CRMV/BA,

com endereço  profissional  na  Rua  Prof.  Aristides  Novis,  n°  21/23,  CEP 40210-730,

Estrada de São Lázaro, Federação, Salvador/BA;

b) ALINE CURVELO TAVARES DE SÁ, Promotora de Justiça, com endereço

profissional em Quadra OP, Lote 12, Centro, CEP: 47.300-000, Casa Nova/BA;

c)  DAVI  DOS  SANTOS  FLAVIO,  portador  do  CPF  n°  036.803.926-99,

residente e domiciliado em Rua Prof.  Theocrito Batista,  1004,  bloco 8,  Ap.  10,  Caji,

Lauro de Freitas/BA.

Salvador, 16 de dezembro de 2018.

[Assinatura Eletrônica]
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

Procurador Regional Eleitoral Auxiliar

*dados pessoais excluídos para fins de publicação
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