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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  AUXILIAR  DO  TRIBUNAL  REGIONAL

ELEITORAL DE GOIÁS

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do

Procurador Regional Eleitoral signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal, bem como com

fundamento na Resolução TSE nº 23.547/2017 e no art. 36 da Lei nº 9.504/97,

com redação dada pela Lei nº 13.165/15, propor 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PRÁTICA DE

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas, em face de:

1)  RONALDO  RAMOS  CAIADO,  brasileiro,  Senador  da

República, (QUALIFICAÇÃO SUPRIMIDA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO), e 

2)  WILDER  PEDRO  DE  MORAIS,  brasileiro,  Senador  da

República, (QUALIFICAÇÃO SUPRIMIDA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO).

I – DOS FATOS

Chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral que,

entre os dias 06 e 08 de abril de 2018, ocorreu a “3ª Cavalgada GP MUARES”, no

município  de  Morrinhos/GO,  sendo  que,  no  referido  evento,  o  atual  Senador

RONALDO  RAMOS  CAIADO,  notório  pré-candidato  ao  Governo  de  Goiás,

discursou ao lado do Senador WILDER PEDRO DE MORAIS, que é notório pré-
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candidato à reeleição, ocasião em que  pediu explicitamente aos presentes que

votassem no Senador WILDER MORAIS para que este fosse reconduzido ao

senado, em evidente ato de propaganda eleitoral antecipada. 

Com efeito, foi realizada a filmagem do referido discurso, cujo

vídeo  foi  encaminhado  à  PRE/GO,  na  qual  aparece  o  Senador  RONALDO

CAIADO  pedindo  explicitamente  voto para  o  Senador  WILDER MORAIS,  nos

seguintes termos (trecho da degravação):  

Senador  Ronaldo  Caiado: “Nós  temos  aqui  aquele  que  é  meu

companheiro  de  chapa,  que  é  o  Wilder  Morais,  Senador  da

República, e peço aqui aplauso e o voto para que nós possamos

reconduzi-lo ao Senado.”

Como se vê,  não há dúvidas de que o Senador RONALDO

CAIADO  pediu,  explicitamente,  o  voto dos ali  presentes  para  recondução de

WILDER MORAIS ao Senado da República, que também se encontrava no local,

e não interveio no discurso, consentindo com o pedido explícito de voto feito em

seu favor, circunstância que denota seu evidente prévio conhecimento e anuência

com o ato de propaganda eleitoral antecipada praticado por seu aliado político.

Com efeito, muito embora no vídeo não seja possível identificar

a data em que o fato ocorreu, é inquestionável que a fala de RONALDO CAIADO

se deu no evento deste ano. Isso porque, é fato público e notório que o Senador

WILDER MORAIS entrou no Senado como suplente do ex-Senador Demóstenes

Torres nas eleições de 2010,  razão pela qual o pedido explícito de voto para

“reconduzi-lo ao Senado” obviamente refere-se às eleições de 2018. Além disso,

as  fotos  que  estão  carreadas  na  página  do  evento  de  2018  na  rede  social

Facebook1, demonstram claramente que os representados estiveram presentes

1 Disponível em: https://www.facebook.com/gpmuares/photos/pcb.775657309296156/775654715963082/?
type=3&theater. Acesso em 04/05/2018.
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no local como aliados políticos, ocasião em que foi feito o discurso questionado.

Seguem fotos disponíveis na página do evento na referida rede social2:

E,

por  fim,  na  própria

página  do  evento,

consta  um  print de

uma  publicação

realizada por  WILDER MORAIS em sua rede social,  mostrando  justamente  a

parceria firmada com RONALDO CAIADO e afirmando que:  “Morrinhos tem um

2Disponível em: https://www.facebook.com/gpmuares/photos/pcb.775657309296156/775654715963082/?
type=3&theater. Acesso em 04/05/2018.
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senador: Wilder Morais, o senador da mudança! #UnidosParaMudarGoiás”3. Tal

fato reforça a utilização do evento para promoção da candidatura de WILDER

MORAIS. Confira a foto em questão:

Destarte, não há dúvidas de que o referido discurso (vídeo em

anexo) em que o representado RONALDO CAIADO pede explicitamente o voto

dos  ali  presentes  para  a  reeleição  de  WILDER  MORAIS  ao  Senado  da

3 A imagem foi extraída originalmente da rede social Instagram de WILDER MORAIS, disponível em: 
https://www.instagram.com/p/BhURIfIAWaI/?hl=pt-br&taken-by=wildermorais. Acesso em 04 de maio de 
2018.
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República, seu aliado político nas eleições gerais deste ano, se deu de fato na 3ª

edição  do  GP  MUARES,  realizada  entre  os  dias  06  e  08  de  abril  de  2018,

conforme foi noticiado ao Ministério Público Eleitoral. 

De qualquer sorte, é incontestável que a referida propaganda

eleitoral  antecipada feita em um discurso refere-se ao pleito eleitoral de 2018,

sendo anterior à 15 de agosto do presente ano eleitoral.

II – DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O art.  36,  caput,  da  lei  9.504/97  dispõe  que  a  propaganda

eleitoral somente será permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Não

obstante,  o  art.  36-A  do  mesmo  diploma  legislativo  traz  as  exceções  à

configuração da propaganda  eleitoral  antecipada,  dispondo  em seu  caput,  ad

verbis:

Art. 36-A.  Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que

não  envolvam  pedido  explícito  de  voto,  a  menção  à  pretensa

candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e

os  seguintes  atos,  que  poderão  ter  cobertura  dos  meios  de

comunicação social, inclusive via internet:   (Redação dada pela Lei nº

13.165, de 2015)

Ora, a flexibilização da propaganda eleitoral para permitir atos

de pré-campanha foi muito clara em proibir o pedido explícito de voto durante

esta fase que antecede o dia 15 de agosto, de modo que o discurso do Senador

RONALDO CAIADO em benefício do notório pré-candidato à reeleição Senador

WILDER MORAIS é flagrante ilícita e configura propaganda eleitoral antecipada,

o que atrai a sanção inserida no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97:

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

pela  divulgação  da  propaganda  e,  quando  comprovado  o  seu
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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. 

Do mesmo modo, não há que se olvidar da responsabilidade

do segundo representado, que foi beneficiário da conduta e estava presente no

mesmo  evento,  em  circunstâncias  que  denotam  seu  prévio  conhecimento  e

anuência com a propaganda eleitoral antecipada, devendo também incorrer nas

sanções do § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97.

III – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) o recebimento e processamento da presente representação

por propaganda eleitoral antecipada, nos termos da Resolução TSE nº 23.547/17;

b)  a citação dos representados RONALDO RAMOS CAIADO

e WILDER PEDRO DE MORAIS para  apresentarem defesa,  se quiserem,  no

prazo de 2 (dois) dias;

c)  após  o  regular  trâmite  processual,  seja  cada  um  dos

representados condenado, individualmente, em caráter definitivo, na sanção de

multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Para provar o alegado, requer a produção de todos os meios

de provas admitidas em direito, especialmente a juntada da prova documental em

anexo. 
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Goiânia, 08 de maio de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
Procurador Regional Eleitoral
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