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ELEIÇÕES  2016.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL 
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DO PODER DE 
AUTORIDADE/POLÍTICO  E  DOS  MEIOS  DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL.  PRELIMINARES AFASTADAS. 
MÉRITO: CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. USO 
INDEVIDO  DOS  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO  SOCIAL 
CONFIGURADO. PROVAS ROBUSTAS.  PARECER PELO 
CONHECIMENTO DOS RECURSOS ELEITORAIS E,  NO 
MÉRITO,  PELO PROVIMENTO DO APELO DE CLEUSA 
MARIA  DE  CARVALHO  E,  QUANTO  AOS  DEMAIS 
RECURSOS, PELO PARCIAL PROVIMENTO.
Preliminares
1. Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  fora  feito  um 
minucioso e detalhado relato dos fatos postos em juízo, das 
alegações das partes e de todos os atos do processo, de 
modo que o fator tempo para a prolação da sentença em 
nada prejudicou a apreciação das provas colhidas em juízo. 
Outrossim,  não  cabe  alegação  de  nulidade  sem 
demonstração de efetivo prejuízo, conforme inteligência do 
art. 219 do Código Eleitoral.
2. O  recorrente  ERIC  ROBERTO  PESSOA,  como 
proprietário  e  diretor  geral  do  jornal  “É  +  Notícias”,  tem 
legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE. Matéria 
atinente à sua participação no ilícito é questão de mérito.
3. É  lícita  a  prova  colhida  em  sede  de  procedimento 
preparatório eleitoral realizado pelo MPE. Precedentes TSE.
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Mérito
4. As condutas vedadas previstas nos incisos I e II do art. 73 
da Lei nº 9.504/97 podem ser praticadas antes do registro 
de  candidatura,  não  havendo  limitação  temporal. 
Precedentes do TSE.
5. Não restou caracterizadas as condutas vedadas previstas 
nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/97, em razão da 
gratuidade  do  acesso  às  fotografias  utilizadas  pelo 
recorrente  EVANDO  MAGAL,  além  da  ausência  de 
elementos que demonstrem a origem de tais fotos, de modo 
a restar comprovada a utilização de materiais ou serviços da 
Secretaria de Comunicação Social  (SECOM) do município 
de Caldas Novas.
6. Analisadas  as  provas produzidas,  forçoso  concluir  que 
não há elementos suficientes que evidenciem a existência 
de  superfaturamento  na  contratação  de  publicidade 
institucional, por parte dos investigados; mas apenas que o 
jornal era contratado para veicular publicidade da prefeitura.
7. O conjunto  probatório  dos  autos  e  as  circunstâncias 
fáticas indicam a existência de uma verdadeira campanha 
massiva e diuturna no jornal “É + Notícias”, de propriedade 
de ERIC ROBERTO PESSOA,  para  a realização de uma 
grande exposição positiva dos então candidatos EVANDO 
MAGAL e FERNANDO na mídia,  durante  o curto período 
eleitoral, em detrimento dos outros candidatos.
8. As condutas dos recorrentes apuradas na AIJE, mediante 
provas robustas, são  graves e  afetaram a  legitimidade e a 
normalidade  do  pleito  eleitoral,  estando  caracterizado  o 
abuso  do  poder  de  autoridade/político  e  dos  meios  de 
comunicação social (art. 22 da LC nº 64/90).
9. Resta  afastada  a  responsabilidade  da recorrente 
CLEUSA  MARIA  DE  CARVALHO  na  presente  AIJE, 
porquanto  não  comprovado  o  superfaturamento  nos 
contratos de publicidade firmados entre a agência de sua 
propriedade e o município de Caldas Novas/GO, e, ainda, 
por  inexistir  participação  da  recorrente  nos  demais  atos 
ilícitos aqui investigados.
10. O recorrente  ERIC  ROBERTO  PESSOA,  como 
proprietário  e diretor  geral  do periódico “É + Notícias”,  foi 
responsável direto pela publicação e divulgação abusiva das 
matérias  jornalísticas favoráveis  aos recorrentes  EVANDO 
MAGAL  e  FERNANDO,  incidindo,  assim,  na  utilização 
indevida dos meios de comunicação social, nos termos do 
art. 22, caput, da LC nº 64/90.
11. O recorrente JOÃO PAULO TEIXEIRA DO CARMO, na 
qualidade de chefe da Secretaria Municipal de Comunicação 
de  Caldas  Novas (SECOM)  e,  ainda,  de  coordenador  da 
campanha  dos  recorrentes  EVANDO  MAGAL  e 
FERNANDO, era o responsável pelo envio do material  de 
campanha para  publicação  no famigerado  jornal,  estando 
incurso, assim, no art. 22 da Lei das Inelegibilidades.
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12. Os  recorrentes  EVANDO  MAGAL  ABADIA  CORREIA 
SILVA e  FERNANDO  DE OLIVEIRA RESENDE,  além de 
diretamente  beneficiados  pela  promoção  e  enaltecimento 
abusivos  em mídia  impressa,  tinham  conhecimento  e,  no 
mínimo, anuíram com o referido uso indevido dos meios de 
comunicação como estratégia eleitoral, tendo agido, assim, 
em conluio na prática do ilícito eleitoral, infringindo, assim, o 
art. 22 da LC nº 64/90.
13. A  sanção  de  inelegibilidade,  pela  sua  natureza 
personalíssima, só deve ser cominada quando há prova da 
participação ou ciência inequívoca do candidato a vice nas 
ilicitudes  praticadas  por  seu  companheiro  de  chapa. 
Precedentes.
14. Inequívoca reprovabilidade e gravidade dos fatos aqui 
narrados e são aptos a ensejarem a cassação de diploma e 
declaração de inelegibilidade.
15. Parecer pelo  conhecimento dos recursos eleitorais e, 
no mérito,  pelo  provimento do apelo de CLEUSA MARIA 
DE  CARVALHO  e  parcial  provimento  dos  demais 
recursos.

Trata-se  de recursos eleitorais  interpostos  por  Eric  Roberto 

Pessoa; Evando Magal Abadia Correia Silva, Fernando de Oliveira Resende 

e João Paulo Teixeira do Carmo;  e Cleusa Maria de Carvalho em face de 

sentença proferida pelo Juízo da 07ª Zona Eleitoral (Caldas Novas/GO) que, ao 

apreciar  ação  de  investigação  judicial  eleitoral  c/c  representação  por  conduta 

vedada, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, julgou procedentes os pedidos 

aduzidos na inicial,  para  cassar  o  diploma dos  representados  Evando Magal 

Abadia Correia Silva e Fernando de Oliveira Resende, assim como condenar à 

inelegibilidade pelo prazo de 8 anos os representados  Evando Magal Abadia 

Correia  Silva,  Fernando de  Oliveira  Resende,  Eric  Roberto  Pessoa,  João 

Paulo Teixeira do Carmo e Cleusa Maria de Carvalho, e, ainda, para condenar 

os representados Evando Magal Abadia Correia Silva, Eric Roberto Pessoa e 

João Paulo Teixeira do Carmo à pena de multa cominada no § 4º do art. 73 da 

Lei nº 9.504/97, na proporção de 80.000 UFIRs a Evando Magal e Eric Roberto 

Pessoa, e 10.000 UFIRs a João Paulo Teixeira (fls. 2.685/2.708, vol. 15).
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Eric Roberto Pessoa, em razões recursais de fls. 2.712/2.749, 

vol. 15, alega, em preliminar: (a) nulidade da sentença, vez que não apresentou 

os requisitos formais previstos no art.  489 do CPC e  (b) ilegitimidade passiva, 

porquanto a inicial não indicou como o recorrente agiu para a prática da conduta 

apontada  como  ilícito  eleitoral,  razão  pela  qual  o  feito  deve  ser  extinto  sem 

resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

No mérito, sustenta a inexistência de lastro probatório apto a 

ratificar  sua  condenação  pelo  juízo  singular,  sendo  certo  que,  para  uma 

condenação fundada no art. 22 da LC nº 64/90, o autor deve fazer prova robusta 

do benefício eleitoral auferido pelo candidato e, ainda, demonstrar como os fatos 

noticiados teriam maculado o pleito eleitoral.

Aduz que o jornal “É + Notícias”, além de não ser distribuído 

gratuitamente, sempre vendeu poucos exemplares durante o período de eleições, 

como,  por  exemplo,  na  data  de  23/09/2016,  em  que  foram  vendidos  121 

exemplares  do  jornal;  afastando,  assim,  qualquer  alegação  de  potencialidade 

lesiva para influenciar no pleito eleitoral. Desse modo, não restaram cumpridos os 

requisitos  para  a  caracterização  do  uso  indevido  dos  meios  de  comunicação 

social e abuso do poder econômico, para o caso de imprensa escrita, conforme 

entendimento do TSE, quais sejam: gratuidade e tiragem expressiva.

Assevera que a hipótese trata de cobertura de eleição, com a 

abertura de espaço a todos os candidatos, por meio de e-mail enviado a cada 

um,  informando-lhes que poderiam enviar,  para publicação,  material  de cunho 

informativo da campanha. Todavia, ainda que tivesse havido o enaltecimento de 

um dos candidatos, tal comportamento não seria ilícito, haja vista que o TSE já 

pacificou  o  entendimento  no  sentido  de  que  “os  veículos  impressos  de  

comunicação podem assumir posição favorável em determinada candidatura” (fl. 

2.729).
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Arrazoa que a sentença recorrida não descreve de que forma 

teriam se dado as condutas vedadas previstas nos incisos I e II do art. 73 da Lei  

das Eleições, sendo certo que os preços praticados em todas as publicidades 

institucionais  são  exatamente  os  mesmos,  inclusive  pela  prefeitura  de  Caldas 

Novas, inexistindo nos autos qualquer prova de superfaturamento, com o objetivo 

de remunerar uma exposição futura de Evando Magal.

Advoga que a norma referente à conduta vedada é direcionada 

a uma candidatura já existente; porém, “todos os fatos aqui discutidos ocorreram 

antes do período eleitoral”, afastando, assim, a incidência do art.  73 da Lei nº 

9.504/97 (fl. 2.736).

Requer,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  para reformar  a 

sentença recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do recorrente, com a 

extinção  do  feito  na  forma  do  art.  485,  VI,  NCPC.  No  mérito,  seja  julgada 

improcedente a ação. Junta documentos às fls. 2.750/2.804.

Evando Magal Abadia Correia Silva, Fernando de Oliveira 

Resende e João Paulo Teixeira do Carmo, por sua vez, em razões de recurso 

acostadas às fls. 2.807/2.883, vol. 16, alegam, preliminarmente:  (a) nulidade da 

prova  colhida  em  sede  de  procedimento  vedado  pelo  art.  105-A  da  Lei  das 

Eleições,  porquanto  foram  realizados  atos  de  requisição  de  provas,  o  que  é 

vedado,  de  modo  que  deve  ser  desconsiderada  toda  prova  produzida  pelo 

Ministério Público Eleitoral  e  (b) ofensa ao contraditório substancial,  eis que o 

magistrado de piso proferiu a sentença em menos de 24 (vinte e quatro) horas e 

não analisou as teses defensivas, devendo ser declarada nula.

No mérito, sustentam a inexistência de superfaturamento e a 

sua  utilização  como  forma  de  remunerar  tratamento  benéfico  aos  então 

candidatos Evando Magal e Fernando, sendo certo que o valor de um anúncio 

não é o resultado de uma simples conta matemática,  devendo ser levado em 
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consideração:  dia da semana,  porte  do contratante,  extensão da campanha e 

outros fatores.

Aduzem que o magistrado de piso desconsiderou as quase 70 

(setenta) notas fiscais acostadas às fls. 2.321/2.455, em que estão registrados 

valores pagos ao jornal  “É + Notícias”,  em um mesmo período de tempo, por 

entidades federais, estaduais e prefeituras de porte similar ao de Caldas Novas, 

onde restou evidenciado que o valor pago por este município encontra-se dentro 

dos  parâmetros  de  publicidade  institucional  praticados  pelos  demais  entes 

públicos. Citam de exemplo o município de Catalão, com realidade aproximada a 

Caldas Novas, que, em média, efetua pagamentos de R$ 5.800,00 (cinco mil e 

oitocentos reais) por publicação.

Arrazoam que o Juízo singelo foi contraditório na valoração da 

prova, porquanto alegara que “a defesa não comprovou valores pagos por 'uma  

mesma categoria de clientes'” e, ao mesmo tempo, “fundamenta sua decisão em 

depoimentos de  duas testemunhas que não compõe a mesma categoria de  

clientes”  –  dois  pequenos  comerciantes,  que  negociam  por  permuta  sua 

publicidade  –,  e  que  foram  produzidos  unilateralmente  no  procedimento 

preparatório ministerial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa (fl. 2.832).  

(grifo no original)

Alegam que afastada a tese de superfaturamento – ancorada 

em  municípios  de  porte  bem  inferiores,  câmaras  municipais  e  pequenos 

comerciantes locais, que fazem permuta por publicidade – superada fica a tese 

de que tal superfaturamento possibilitava ao então candidato Evando Magal e seu 

vice maior espaço jornalístico nas páginas do jornal “É + Notícias”.
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Advogam que inexistia tratamento privilegiado ao representado 

Evando Magal,  sendo certo  que a utilização de sua imagem pelo  jornal  “É + 

Notícias” “trata-se de escolha editorial, como pessoa pública que é sua imagem  

sempre  será  alvo  da  imprensa  para  fatos  negativos  ou  positivos”  (fls. 

2.842/2.843). Outrossim, também foram publicadas matérias de cunho negativo a 

respeito do então candidato  Evando Magal, inexistindo qualquer ingerência por 

parte deste na seleção do editorial.

Asseveram  que  não  houve  ataque  ou  perseguição  aos 

adversários de Evando Magal e Fernando, sendo certo que eram publicadas as 

matérias  jornalisticamente  relevantes  e,  nesse  contexto,  a  divulgação  da 

assiduidade no trabalho legislativo é de suma importância para o eleitor.

Esclarecem que houve tratamento isonômico, de modo que o 

jornal “É + Notícias” foi  disponibilizado a todos os candidatos, durante o pleito 

eleitoral de 2016, para publicação de material de cunho informativo da campanha, 

indiscriminadamente.

Sustentam a inocorrência das condutas vedadas previstas nos 

incisos I e II do art. 73 da Lei das Eleições, consistentes no uso de bem e servidor  

público  para  o  registro  de  imagem posteriormente  utilizada  em redes  sociais. 

Argumentam que, além da sentença ser desprovida de motivação nesse ponto, 

não há qualquer lastro probatório acerca da suposta utilização de fotografias e/ou 

servidores  da  Secretaria  de  Comunicação,  servindo  de  elemento  para  a 

condenação  a  “simples  identificação  de  'crédito  SECOM'  junto  às  matérias  

jornalísticas” (fl.  2.858).  Arrazoam, ainda, que todo “o acervo da Secretaria de  

Comunicação  do  município  é  disponibilizado  gratuitamente  a  qualquer  

interessado” (fl. 2.860).
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Alegam a  ausência  de  gravidade  dos  fatos,  fundamentando 

que a “quebra da legitimidade em virtude de abuso nos meios de comunicação  

impõe  para  sua  configuração  o  efetivo  desequilíbrio  ocorrido  no  pleito  em  

decorrência de cobertura jornalística, (…), marcada por um índice insatisfatório  

de pluralidade informativa”  (fl.  2.861),  sendo certo  que o município  de Caldas 

Novas possui todos os tipos de veículos de comunicação e o jornal “É + Notícias” 

nem de perto é o que possui maior potencial de alcance e convencimento dos 

cidadãos.

Sustentam a inexistência de abuso do poder de autoridade e 

abuso na utilização dos meios de comunicação social e, ainda, a impossibilidade 

de condenação de Evando Magal e Fernando na sanção de inelegibilidade, vez 

que tal penalidade decorrente do abuso do poder não alcança o candidato tido 

como mero beneficiário  desse abuso,  e não há nos autos prova de que eles 

praticaram ou anuíram com o ato.

Ao final, requerem a aplicação do disposto no art. 282, § 2º, na 

hipótese do mérito  lhes seja julgado favorável.  Caso contrário,  seja  provido o 

recurso  nos  termos  da  fundamentação  preliminar,  para  anular  as  provas 

produzidas  por  meio  do  procedimento  preparatório  eleitoral  e  todas  destas 

decorrentes, por afronta ao art. 105-A da Lei nº 9.504/97, ou, ainda, a anulação 

da sentença por ofensa ao contraditório substancial. Superadas as preliminares, 

seja provido o recurso para afastar a sanção de inelegibilidade dos recorrentes 

Evando Magal e Fernando.

Cleusa Maria de Carvalho, a seu turno, em razões recursais 

de  fls.  2.885/2.896,  vol.  16,  alega  que  não  houve  superfaturamento  de 

propaganda institucional, vez que o preço praticado pela empresa de publicidade 

de  sua  propriedade  é  totalmente  compatível  com  os  preços  adotados  pelas 

agências de comunicação de todo o estado de Goiás, as quais seguem como 

parâmetro a tabela praticada pelo jornal “O Popular”.
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Aduz, ainda, que não há nos autos nenhum elemento apto a 

corroborar a prática de conduta vedada pela recorrente, sendo certo que “não 

houve  utilização  de  servidores  públicos  ou  de  equipamentos  pertencentes  a  

Administração Pública em favor de campanhas eleitorais” (fl. 2.893).

Sustenta  a  inexistência  de  promoção  pessoal  do  recorrente 

Evando  Magal,  porquanto  o  objeto  da  publicidade  realizada  pela  empresa 

dirigida pela recorrente foi exclusivamente institucional e realizada fora do período 

vedado, de modo que, sendo este o único ato que teve sua participação, não 

pode a recorrente ser punida peça prática ilícita de terceiros.

Requer,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  para  reformar  a 

sentença recorrida, julgando-se improcedente a representação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 2.902/2.956.

É o relatório.

Os  recursos  são  próprios,  tempestivos,  de  modo  que 

preenchem os pressupostos de admissibilidade.

I – PRELIMINARES

I.1 – NULIDADE DA SENTENÇA

Os recorrentes  Eric Roberto Pessoa, Evando Magal Abadia 

Correia  Silva,  Fernando  de  Oliveira  Resende  e João  Paulo  Teixeira  do 

Carmo,  em  suas  razões  de  recurso,  arguem  a  preliminar  de  nulidade  de 

sentença,  sob  dois  fundamentos:  (i) ofensa  ao  princípio  do  contraditório 

substancial, eis que a sentença fora prolatada em tempo exíguo e (ii) ausência de 

fundamentação.
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Entretanto, sem razão os recorrentes. Isso porque, verifica-se 

da sentença recorrida que fora feito um minucioso e detalhado relato dos fatos 

postos em juízo, das alegações das partes e de todos os atos do processo, de 

modo  que o  fator  tempo para a  prolação da sentença  em nada prejudicou a 

apreciação das provas colhidas em juízo, tampouco a formação da convicção do 

magistrado, a qual fora, ressalta-se, devidamente fundamentada.

Outrossim,  cumpre  destacar  que  não  cabe  alegação  de 

nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme inteligência do art. 219 

do Código Eleitoral, verbis:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins 

e  resultados  a  que  ela  se  dirige,  abstendo-se  de  pronunciar 

nulidades sem demonstração de prejuízo.

Dessa forma, deve ser  rejeitada  a preliminar de nulidade da 

sentença.

I.2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ERIC ROBERTO PESSOA

O recorrente  Eric Roberto Pessoa sustenta, também, a sua 

ilegitimidade passiva para figurar nesta ação eleitoral, porquanto a inicial não 

indicou como o recorrente agiu para a prática da conduta apontada como ilícito 

eleitoral.

Entretanto, verifica-se que a causa de pedir narra a ocorrência 

de  superfaturamento  de  publicidades  institucionais  e  promoção  pessoal  do 

representado  Evando  Magal,  por  meio  do  jornal  “É  +  Notícias”,  do  qual  o 

recorrente é proprietário e diretor geral,  daí a  pertinência subjetiva para que 

figure no polo passivo da presente ação.
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De outro lado, a efetiva aferição da responsabilidade, ou não, 

do recorrente  Eric Roberto Pessoa pelos fatos narrados na AIJE constituem, 

evidentemente,  matéria  de  mérito,  que  deverá  ser  analisada  no  momento 

oportuno.

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar.

I.3 – NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEDE DE PPE

Os  recorrentes  Evando  Magal  Abadia  Correia  Silva, 

Fernando  de  Oliveira  Resende  e João  Paulo  Teixeira  do  Carmo arguem, 

ainda, a preliminar de nulidade das provas colhidas no procedimento preparatório 

eleitoral, ao fundamento de que foram realizados atos de requisição de provas; 

situação vedada pelo art. 105-A da Lei das Eleições.

Entretanto, não assiste razão aos recorrentes.

As provas colhidas pelo Ministério Público Eleitoral se deram 

no âmbito de procedimento preparatório eleitoral destinado a apuração dos fatos  

apontados pelo Parquet, seguindo todas as disposições legais previstas.

Com  efeito,  o  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)  foi 

regulamentado  pelo  Procurador-Geral  Eleitoral,  inicialmente,  pela  Portaria 

PGR/MPF nº  499,  de 21 de agosto de 2014,  e,  posteriormente,  pela Portaria 

PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016, nos termos do disposto nos arts. 7º,  

inciso I; 26, inciso XIII; e 75, todos da Lei Complementar nº 75/93, e do art. 24, 

inciso VIII, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), bem como do art. 105-A da Lei 

nº  9.504/97,  em consonância  com a interpretação  do  TSE sobre  esse  último 

dispositivo legal.
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Nesse contexto,  o Procedimento Preparatório Eleitoral  (PPE) 

foi  regulamentado como procedimento  administrativo adequado e transparente 

para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais, de modo a subsidiar a 

atuação do Ministério Público Eleitoral, nos termos dos arts. 127 e 129, incisos III 

e VI, da Constituição Federal1.

Destarte, são válidas as provas colhidas pelo Ministério Público 

Eleitoral  em sede  de Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE),  instaurado  e 

conduzido licitamente para apurar a existência de eventual ilícito eleitoral, haja 

vista que o art. 105-A da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretado em consonância  

com os arts. 127 e 129, incisos III e VI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014.  

DEPUTADA  ESTADUAL.  REPRESENTAÇÃO.  ARRECADAÇÃO  E 

GASTOS  ILÍCITOS  DE  RECURSOS  DE  CAMPANHA.  

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE). ART. 105-

A  DA  LEI  9.504/97.  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A 

CONSTITUIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. 1.  

Autos recebidos no gabinete em 27.9.2016. 2.  O art. 105-A da Lei  

9.504/97 - que veda na seara eleitoral adoção de procedimentos  

contidos na Lei 7.347/85 - deve ser interpretado conforme o art.  

127  da  CF/88,  no  qual  se  atribui  ao  Ministério  Público  

prerrogativa  de  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  

democrático e de interesses sociais individuais indisponíveis, e  

1 Art.  127.  O Ministério  Público  é instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais  
indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(…)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do  
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
(…)
VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,  requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
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o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil pública para  

proteger  interesses  difusos  e  coletivos.  Precedentes.  3.  A 

instauração  de  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)  é  

lícita e não ofende dispositivos legais e constitucionais. (...) 5. A 

suposta deficiência do recurso especial  do Ministério Público  

no tocante à alegação de dissídio é irrelevante no caso,  tendo 

em vista que o provimento também ocorreu por afronta ao art.  

129 da CF/88. 6. Agravo regimental desprovido”. (TSE - AgR-REspe 

-  Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  2229  – 

teresina/PI  Acórdão  de  04/10/2016,  Relator(a)  Min.  ANTONIO 

HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, DJE de 04/11/2016, 

Página 173) (g.n.)

Na mesma esteira, confira-se: AgR-REspe nº 129055, rel. Min. 

ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, DJE de 30/09/2016, p. 

30;  AgR-REspe nº 7958, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, 

DJE de 14/10/2016, p. 337/338; AgR-RO nº 800676, rel. Min. MARIA THEREZA 

ROCHA DE ASSIS MOURA, DJE de 09/06/2016, p. 47/48; REspe nº 54588, rel. 

Min.  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 04/11/2015,  p.  15,  dentre vários 

outros.

Destarte,  deve  ser  rejeitada  a  preliminar  de  nulidade  das 

provas colhidas pelo MPE em sede de Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE).

II – MÉRITO

A ação de investigação judicial eleitoral  c/c representação por 

conduta  vedada em epígrafe  imputa  aos  demandados  a  prática  de abuso  do 

poder  de  autoridade/político  e  dos meios  de comunicação  social  e  prática  de 

conduta vedada, consubstanciado nos seguintes fatos:
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a) utilização dos serviços da Secretaria de Comunicação Social 

(SECOM) do município de Caldas Novas, para divulgação das 

fotografias, registradas pelo citado órgão, no perfil do facebook 

do representado EVANDO MAGAL;

b) superfaturamento  na  contratação  de  publicidade 

institucional; e

c) massivo favorecimento e promoção dos candidatos Evando 

Magal e  Fernando, em detrimento da imagem dos pretensos 

candidatos opositores, pelo jornal “É + Notícias”.

II.1  –  DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS  REGISTRADAS  PELA SECOM NO 

FACEBOOK   DO RECORRENTE EVANDO MAGAL

Consoante narra a inicial, o recorrente EVANDO MAGAL teria 

se utilizado de bens e serviços da Secretaria Municipal de Comunicação Social  

de Caldas Novas (SECOM), com o fito de publicar as fotografias em seu perfil  

pessoal na rede social facebook, incluindo sua visita ao ESF do Portal das Águas 

Quentes, de modo a possibilitar a divulgação de obras realizadas no município de 

Caldas Novas, o que, em tese, configura prática de conduta vedada, tipificada no 

art. 73, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97.

Acerca desse fato, os recorrentes alegam, em suma: (i) para a 

configuração  de  conduta  vedada  é  necessário  que  tenha  sido  deflagrado  o 

processo eleitoral,  vez que é direcionada a uma candidatura;  (ii) ausência de 

fundamentação da sentença nesse ponto;  (iii) inexistência de lastro probatório, 

servindo  de  elemento  para  a  condenação  a  “simples  identificação  de  'crédito  

SECOM'  junto  às  matérias  jornalísticas”  (fl.  2.858);  e  (iv) todo  “o  acervo  da 

Secretaria  de  Comunicação  do  município  é  disponibilizado  gratuitamente  a  

qualquer interessado” (fl. 2.860).
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Inicialmente,  cumpre  registrar  que  as  condutas  vedadas 

previstas nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/97 podem ser praticadas  

mesmo antes do pedido de registro de candidatura (ou seja, mesmo antes do 

período eleitoral), não havendo limitação temporal para a incidência da vedação 

de uso da máquina pública com fins  eleitorais  nessas hipóteses.  Com efeito, 

quando  o  legislador  quis  restringir  temporalmente  o  período  de  incidência  da 

conduta  vedada,  o  fez  expressamente,  como  nos  incisos  V  e  VI  do  citado 

dispositivo legal.

Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis:

“(...)  3.  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.  Precedentes. (...)”  (TSE  -  RECURSO  ESPECIAL  

ELEITORAL  nº  26838,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  José  Antônio  Dias  

Toffoli, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  94, Data  

20/05/2015, Página 148/149)

“(...) PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS INCISOS I, II E III DO ART. 73  

DA LEI 9.504/1997. 9. Não obstante a existência de recentes julgados  

em sentido  contrário,  parece-me claro  que o legislador,  quando  o  

desejou, expressamente limitou o período no qual a conduta seria  

vedada. Nos incisos V e VI do art. 73, está clara a restrição aos três  

meses que antecedem o pleito. Essa menção não existe em relação  

aos  incisos  I,  II,  III  e  IV  do  mesmo  artigo.  Trata-se  de  silêncio  

eloquente.  10. Sob outra perspectiva, ao se impor a restrição dos três  

meses, inúmeras condutas ficariam legitimadas mesmo sendo capazes  

de afetar a igualdade de oportunidades entre notórios pré-candidatos.  

11. Tratando-se de tema ainda não sedimentado na jurisprudência do  

TSE,  registro  meu  entendimento  de  que  as  condutas  vedadas  

previstas no art. 73, I, lI e III, da Lei 9.504/97 podem configurar-se  

mesmo  antes  do  pedido  de  registro  de  candidatura. (…) 

CONCLUSÃO 15.  Voto pela  rejeição das preliminares e, no mérito,  
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pela integral improcedência dos pedidos veiculados na representação.”  

(TSE  -  Representação  nº  66522,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Antonio  

Herman De Vasconcellos E Benjamin, Publicação:  RJTSE - Revista de  

jurisprudência do TSE, Volume  25, Tomo  4, Data 01/10/2014, Página  

617)

“Conduta  vedada.  Tipicidade.  Período  de  configuração.  -  Para  a 

incidência dos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz  

necessário que as condutas tenham ocorrido durante o período de  

três  meses  antecedentes  ao  pleito,  uma  vez  que  tal  restrição  

temporal  só  está  expressamente  prevista  nos  ilícitos  a  que  se  

referem  os  incisos  V  e  VI  da  citada  disposição  legal.  Agravo 

regimental  não  provido”.  (TSE,   RESPE  -  Agravo  Regimental  em 

Recurso  Especial  Eleitoral  nº  35546/SP,  Acórdão  de  06/09/2011, 

Relator(a)  Min.  Arnaldo  Versiani  Leite  Soares,  Publicação:  RJTSE  - 

Revista  de  jurisprudência  do  TSE,  Volume  22,  Tomo  3,  Data 

06/09/2011, Página 30 - DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 188, 

Data 30/09/2011, Página 61) (g.n.)

Na mesma esteira, confira-se também precedente do TRE/GO, 

verbis:

“RECURSO  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  

ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 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,  conforme  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 

(...)”  (TRE/GO  -  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  n  37243,  ACÓRDÃO  n  

13913 de 22/07/2013, Relator(a) JESUS CRISÓSTOMO DE ALMEIDA,  

Publicação:  DJ  -  Diário  de  justiça,  Volume  1,  Tomo  143,  Data  

26/07/2013, Página 4/5)

Portanto, sem razão os recorrentes quanto ao referido ponto.
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No caso concreto, segundo se apura das provas carreadas (fls. 

628/631 e 636/646, vol. 5), as fotografias em questão teriam sido publicadas 

na página pessoal do facebook do recorrente EVANDO MAGAL no mês de 

julho do ano de 2016.

Pois  bem,  para  a  comprovação  da  prática  das  condutas 

vedadas previstas  nos incisos I  e II  do art.  73 da Lei  nº  9.504/97,  o  Parquet 

eleitoral junta aos autos 3 (três) fotografias cujo crédito seria da SECOM e foram 

divulgadas  pelo  recorrente  EVANDO  MAGAL  em  sua  rede  social  pessoal 

facebook (fls. 2.931/2.933, vol. 16).

De fato, conforme se verifica dos prints do jornal “É + Notícias” 

colacionados aos autos (fls. 628; 631; 637; 640; 642 e 646, vol. 5), o crédito das 

citadas  fotos  foi  dado  à  SECOM  Caldas  Novas.  Contudo,  importante  frisar, 

também,  que,  consoante  afirmado  em  depoimento  pela  jornalista  do  referido 

periódico,  ALINNE  KATTIUSCE  DOS  SANTOS  REZENDE,  o  jornal  tinha  o 

costume  de  dar  crédito  à  SECOM às  fotografias  nele  publicadas,  quando  as 

recebia por e-mail ou quando as retirava do site da secretaria (mídia da audiência 

acostada à fl. 2.313, vol. 13).

Ademais,  segundo  afirmado  pelos  recorrentes  e  não 

contraditado pelo representante, todo “o acervo da Secretaria de Comunicação  

do município é disponibilizado gratuitamente a qualquer interessado” (fl. 2.860).

Desse  modo,  além  da  gratuidade  do  acesso  às  fotografias 

utilizadas pelo recorrente EVANDO MAGAL, não há nos autos elementos que 

demonstrem a origem de tais fotos, de modo a restar comprovada a utilização de 

materiais ou serviços custeados pela administração pública (art. 73, incisos I e II,  

Lei nº 9.504/97).
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Sobre  o  tema,  confira-se  precedente  dos  TRE/SC,  TRE/RS 

TRE/RJ e TRE/SP, verbis:

“ELEIÇÕES 2016  -  RECURSO  ELEITORAL REPRESENTAÇÃO  - 

CONDUTA  VEDADA  A  AGENTE  PÚBLICO  -  UTILIZAÇÃO  DE 

FOTOGRAFIA PERTENCENTE À CÂMARA DE VEREADORES NO 

PERFIL DA CANDIDATA NO FACEBOOK, COM A INCLUSÃO DE  

LEGENDA ELEITORAL - ART. 73, II,  DA LEI N. 9504/1997- NÃO 

CONFIGURAÇÃO  -  RECURSO  PROVIDO.  Não  configura  a 

conduta  vedada  prevista  no art.  73,  II,  da Lei  n.  9504/1997  a  

postagem,  no  Facebook,  de  uma  única  fotografia  da  própria  

candidata, no exercício do cargo de vereadora, extraída de sítio  

de Câmara de Vereadores, quando se verifica que a imagem não  

foi obtida em razão do cargo ocupado ou sob a interferência de  

autoridade  pública,  mas  estava  disponível  a  todo  o  público,  

pois, nesse caso, inexiste benefício apto a causar desequilíbrio  

entre  os  candidatos”.  (TRE/SC,  RDJE  n  37094,  ACÓRDÃO  n 

32276  de  01/02/2017,  Relator(a)  LUÍSA  HICKEL  GAMBA, 

Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 11, Data 07/02/2017, Página 

2-3) (g.n.)

“Recurso. Condutas vedadas. Art. 73, incs. II, III, e VI, letra "b", da  

Lei  n.9.504/97.  Eleições  2012.  Alegada  utilização  de  imagens  de 

obras  públicas  do  município,  por  meio  de  maquetes  virtuais  

veiculadas  na  rede  social  "facebook",  na  qualidade  de  agentes  

públicos em proveito de suas candidaturas. Representação julgada  

improcedente  no  juízo  originário.  Não  configurada  a  prática  de  

conduta  vedada  ou  abuso  de  poder  político.  Imagens  

impugnadas  disponíveis  ao  domínio  público,  passíveis  de  

reprodução  por  qualquer  pessoa,  inclusive  pelos  candidatos  

adversários.  Inexistência  de  utilização  de  bem  ou  serviço 

colocado  à  disposição  dos  agentes  públicos,  cessão  de 

servidor para a campanha eleitoral ou ocorrência de publicidade  

institucional.  Circunstâncias  que afastam a incidência  do art.  
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73, incs. II, III, VI, letra "b", da Lei das Eleições e do art. 22, inc.  

I,  letra "b", da Lei Complementar n. 64/90. Provimento negado”. 

(TRE/RS,  RE n 36724,  ACÓRDÃO de 22/01/2013,  Relator(a)  DR. 

JORGE ALBERTO ZUGNO, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça 

Eletrônico do TRE-RS, Tomo 14, Data 25/01/2013, Página 3) (g.n.)

“Recurso  Eleitoral  em  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral.  

Eleições  2016.  Desprovimento  do  recurso  na  linha  do  parecer  

ministerial.1. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado  

em Ação de Investigação Judicial Eleitoral pela prática de abuso de  

poder  político  e  econômico  para  beneficiar  candidato  através  da 

realização de conduta vedada descrita no art. 73, incisos VI, alínea  

"b", da Resolução TSE n.º 23.457/2015.2. (...).  4. A veiculação de 

fotografia  do  candidato  em  inauguração  de  obra,  com 

veiculação no facebook não enseja a caracterização de abuso,  

nem prática ilegal. Exercício regular de direito. Prova dos autos  

que demonstra a veiculação de imagens na página pessoal da  

internet, sem qualquer texto em que conste menção à eleição  

futura  ou  pedido  de  votos.  Precedentes.  (...)”.  (TRE/RJ,  RE  n 

39421,  ACÓRDÃO  de  28/06/2017,  Relator(a)  CRISTIANE  DE 

MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA, Publicação: DJERJ - Diário da 

Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 179, Data 07/07/2017, Página 

65/69) (g.n.)

“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA 

AOS  AGENTES  PÚBLICOS.  ART.  73,  I,  DA  LEI  Nº  9.504/97.  

ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE BEM 

PERTENCENTE  À  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL 

PARA  PROMOVER  A  CANDIDATURA  DOS  CANDIDATOS 

REPRESENTADOS.  NÃO  CARACTERIZADA  A  LITIGÂNCIA  DE 

MÁ-FÉ.  RECURSO  DESPROVIDO”.  (TRE/SP,  RE  n  48465, 

ACÓRDÃO de 07/03/2017, Relator(a) MARLI MARQUES FERREIRA
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Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 

14/03/2017) (g.n.)

“RECURSOS ELEITORAIS.  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL  

ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  CANDIDATOS  A  PREFEITO  E 

VICE-PREFEITO.  ABUSO  DE  PODER  POLÍTICO.  CONDUTA 

VEDADA  A  AGENTE  PÚBLICO.  ART.  73,  INCISO  I,  DA  LEI  Nº  

9.504/97.  CAPTAÇÃO  DE  IMAGENS  DE  OBRAS  PÚBLICAS  E 

DIVULGAÇÃO NO FACEBOOK. REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA 

NA  SEDE  DA  GUARDA  MUNICIPAL.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 

PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO  DOS  REPRESENTADOS  AO 

PAGAMENTO DE MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO 

AO ART. 73, I,  DA LEI DAS ELEIÇÕES.  1. A mera captação de 

imagens  de  obras  públicas  em  andamento,  e  posterior  

divulgação  em  rede  social,  sem  a  demonstração  da  efetiva  

fruição do bem público e sua destinação em prol de uma dada  

candidatura,  não  caracteriza  a  conduta  vedada  prevista  no  

artigo  73,  I,  da  Lei  nº  9.504/97,  tampouco  abuso  de  poder  

político. (...)”.  (TRE/SP,  RE n  18060,  ACÓRDÃO de  21/02/2017, 

Relator(a)  MARLI  MARQUES  FERREIRA,  Publicação:  DJESP  - 

Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 3/3/2017) (g.n.)

Destarte,  não  restaram  caracterizadas  as  condutas  vedadas 

previstas nos incisos I e II, ambos do art. 73, da Lei nº 9.504/97, consistentes na 

utilização  dos  serviços  da  Secretaria  de  Comunicação  Social  (SECOM)  do 

município  de  Caldas  Novas,  para  divulgação  das  fotografias,  registradas  pelo 

citado órgão, no perfil do facebook do representado EVANDO MAGAL.
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II.2  –  SUPERFATURAMENTO  NA  CONTRATAÇÃO  DE  PUBLICIDADE 

INSTITUCIONAL

No tocante  ao  suposto  superfaturamento  na  contratação  de 

publicidade  institucional,  para  sustentar  sua  alegação,  o  Ministério  Público 

Eleitoral  se  apoia  em três  pontos,  extraídos  dos  Procedimentos  Preparatórios 

Eleitorais - PPE's:

(i) pagamento realizado pela prefeitura de Caldas Novas/GO, 

no  montante  de  R$  17.000,00  (dezessete  mil  reais)  para  a 

veiculação  de  três  publicidades  institucionais  do  referido 

município (fls.  733/736,  vol.  5), ocupando cada qual 1/4 (um 

quarto) de página do jornal “É + Notícias”;

(ii) veiculação de anúncio de uma festa de peão, realizado pelo 

município de Marzagão/GO, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil 

e  oitocentos  reais),  ocupando  uma  página  inteira  do  citado 

periódico; e

(iii) depoimento de dois anunciantes em que afirmam pagar, 

em  média,  entre  R$  250,00  (duzentos  reais)  a  R$  400,00 

(quatrocentos reais), para anunciarem todos os dias em que o 

mencionado  jornal  circula,  em espaço  de 1/3  (um terço)  de 

página.

Além  disso,  se  fundamenta,  também,  em  documentação 

anexada pelo próprio representado ERIC ROBERTO PESSOA, proprietário do 

jornal “É + Notícias”, onde constam notas fiscais de serviços dos municípios de 

Marzagão (fls. 1.888 e 1.944), Ipameri (fls. 1.660, 1.736, 1.859, 1.907 e 1.989) e 

Corumbaíba (fl.  2.036),  bem como das Câmaras Municipais de Morrinhos (fls. 

1.754 e 1.850) e Caldas Novas (fls. 1.689, 1.714, 1.953, 1.998 e 2.015).
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Faz  um  comparativo  entre  tais  notas  fiscais  e  o  montante 

despendido  pelo  município  de  Caldas  Novas,  concluindo  que  “as  notas  e  os 

anúncios  demonstram  que,  por  espaços  maiores,  referidos  entes  públicos  

pagaram  valores  bem  inferiores  aos  praticados  com  o  Município  de  Caldas  

Novas”  (fl.  2.910).  Elabora  uma  planilha,  para  melhor  demonstrar  os  valores 

pagos pelos citados órgãos públicos, verbis (fls. 2.910/2.911):

Ente público Valor Dia(s) do(s) anúncio(s) Tamanho

Município  de  Ipameri  – 
fls. 1.660

R$ 3.000,00 27/05/2016 1/3 de página

Câmara  Municipal  de 
Caldas Novas – fls. 1.689

R$ 5.863,62 15, 16 e 17/03/2016 1/3 de página cada 
anúncio

Câmara  Municipal  de 
Caldas Novas – fls. 1.714

R$ 5.863,62 22, 23, 24, 25 e 
26/02/2016

1/3 de página cada 
anúncio

Câmara  Municipal  de 
Morrinhos – fls. 1.754

R$ 1.500,00 28/03/2016 Página inteira

Município  de  Ipameri  – 
fls. 1.736

R$ 2.500,00 22/03/2016 1/3 de página

Câmara  Municipal  de 
Morrinhos – fls. 1.850

R$ 1.700,00 29/04/2016 Página inteira

Município  de  Ipameri  – 
fls. 1.859

R$ 2.500,00 19/04/2016 1/3 de página

Município de Marzagão – 
fls. 1.888

R$ 3.000,00 26/02/2016 1/3 de página

Câmara  Municipal  de 
Ipameri – fls. 1.907

R$ 3.400,00 16 e 17/02/2016 1/3 de página

Município  de  Ipameri  – 
fls. 1.937

R$ 2.500,00 21/01/2016 1/3 de página

Município de Marzagão – 
fls. 1.944

R$ 3.000,00 24/03/2016 1/3 de página

Câmara  Municipal  de 
Caldas Novas – fls. 1.953

R$ 5.863,62 20, 21, 25 e 26/04/2016 1/3 de página cada 
anúncio

Município  de  Ipameri  – 
fls. 1.989

R$ 2.500,00 17/05/2016 1/3 de página

Câmara  Municipal  de 
Caldas Novas – fls. 1.998

R$ 2.531,19 17 e 23/05/2016 1/3 de página cada 
anúncio

Câmara  Municipal  de R$ 2.931,81 02 e 03/06/2016 1/3 de página cada 
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Caldas Novas – fls. 2.015 anúncio

Município de Corumbaíba 
– fls. 2.036

R$ 2.000,00 20, 21, 22 e 23/09/2016 1 anúncio de 2/3 de página 
e 3 anúncios de página 

inteira

E, por fim, o Ministério Público Eleitoral arremata sua linha de 

raciocínio, asseverando que, litteris (fl. 2.911):

“A propósito,  conforme as notas fiscais  de fls.  1.689,  1.714,  

1.953,  1.998  e  2.015,  a  Câmara  Municipal  de  Caldas  Novas  

dispendeu o valor total de R$ 23.053,86 (vinte e três mil e cinquenta  

e  três  reais  e  oitenta  e  seis  centavos),  para  um  total  de  16  

(dezesseis) anúncios, de 1/3 (um terço) de página cada um, o que  

resulta no valor de R$ 1.440,86 (mil quatrocentos e quarenta reais e  

oitenta e seis centavos), por cada anúncio.

Já para o Município de Caldas Novas cada anúncio de 1/4 (um 

quarto)  de  página  custou  a  bagatela  de  R$  5.666,00  (cinco  mil  

seiscentos e sessenta e seis reais)2!

Dessa  forma,  comparado  à  Câmara  Municipal  de  Caldas  

Novas,  os  anúncios  do  Município  de  Caldas  Novas  eram 

superfaturados em 4 (quatro) vezes. Simplesmente, pode-se resumir  

da seguinte maneira: é o total descaso com o dinheiro do cidadão e  

a  finalidade  era  'pagar'  as  propagandas  dos  recorrentes  Evando 

Magal e Fernando Resende, este último no período de campanha  

eleitoral”.

Os representados, por sua vez, quanto a este fato, sustentam 

sua tese defensiva, basicamente, nos seguintes pontos:

2 Este valor  representa a quantia  de R$ 17.000,00  (dezessete mil reais)  dividido por  3 (três),  que é a 
quantidade de veiculações do anúncio.
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(i) o valor de um anúncio não é o resultado de uma simples 

conta matemática, devendo ser levado em consideração: dia 

da  semana,  porte  do  contratante,  extensão  da  campanha  e 

outros fatores;

(ii) o valor pago pelo município de Caldas Novas encontra-se 

dentro dos parâmetros de publicidade institucional praticados 

por entidades federais, estaduais e prefeituras de porte similar 

ao  de  Caldas  Novas,  consoante  se  extrai  das  quase  70 

(setenta) notas fiscais acostadas às fls. 2.321/2.455;

(iii) valoração  de  prova  produzida  unilateralmente  no 

Procedimento  Preparatório  Eleitoral,  sem  o  crivo  do 

contraditório e ampla defesa e que se refere ao depoimento de 

dois pequenos comerciantes, que negociam por permuta sua 

publicidade; e

(iv) a tese de superfaturamento está ancorada em municípios 

de  porte  bem  inferiores,  câmaras  municipais  e  pequenos 

comerciantes locais, que fazem permuta por publicidade.

Para  corroborar  suas  alegações,  os  investigados  (ora 

recorrentes) anexam aos autos a documentação de fls. 1.660/2.036, vols. 10/12; 

fls. 2.092/2.216, vols. 12/13;  fls. 2.315/2.455, vols. 13/14 e  fls. 2.559/2.560, vol. 

14, consistente em: (A) notas fiscais de serviços de publicidade institucional, 

prestados pelo jornal “É + Notícias” a diferentes órgãos públicos, incluindo 

a prefeitura de Caldas Novas; (B) tabelas de preços, formatos e dimensões 

dos anúncios, adotados pelos jornais “O Popular” e “Daqui”; (C) relatório de 

veiculações de publicidade institucional, realizada pela prefeitura de Caldas 

Novas, em diversos meios de imprensa (escrita, rádio e TV), inclusive no 

jornal  “É  +  Notícias”;  (D)  cópias  de  jornais,  referentes  a  campanhas 
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veiculadas pela prefeitura de Caldas Novas no jornal “É + Notícias”, com os 

respectivos  valores  gastos;  e  (E)  planilhas  de  gastos  com  publicidade 

institucional, pelo Estado de Goiás, veiculada no jornal “É + Notícias”, no 

município de Caldas Novas, no período de 2015 a 2016.

Pois bem, posto o fato e apresentadas as alegações da parte 

autora  e  da  parte  demandada,  bem  como  as  provas  anexadas,  passa-se  à 

análise das teses levantadas em conjunto com o acervo probatório produzido.

De plano,  cumpre  destacar  que,  de  fato,  conforme se pode 

observar da documentação acostada pela parte representada, percebe-se que a 

definição  do preço e  tamanho  de um anúncio  não  segue uma simples  conta  

aritmética – valor cobrado pelo anúncio dividido pela quantidade de veiculações. 

Existem fatores que devem ser observados, como, por exemplo, o segmento de 

mercado do anunciante – se  Varejo, Indústria,  Serviços, Empresas Privadas, 

Publicidade Legal, Anúncios Religiosos etc, ou, se Informe, Expressão, Órgãos e 

Empresas Públicas, Mercado Financeiro, Publicidade Eleitoral e Transcrições – 

sendo que, em se tratando destes últimos segmentos, o valor do anúncio é mais 

caro (cf., por exemplo, fl. 2.097, vol. 12).

Há diferença também se o anúncio for veiculado em dias úteis 

ou aos domingos, neste último caso, mais caro custará o valor da página (cf., por 

exemplo, fl. 2.113, vol. 12). É levado em conta, ainda, se se trata de publicidade 

veiculada, por exemplo, na parte do “Noticiário”, “Classificados”, “Suplemento do 

Campo”, “Magazine TV”, “Almanaque”, “coluna de esporte”, “encartes” etc (cf., por 

exemplo, fl. 2.115 – Magazine; fl. 2.119 – Almanaque; fl 2.120 – Suplemento do 

Campo). Considera-se, também, se o jornal irá circular na capital ou no interior.
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Ou seja,  vários são os critérios que devem ser sopesados na 

definição  do  preço  de  cada  anúncio:  segmento  de  mercado  do  anunciante, 

dimensões  do  anúncio,  dia  da  semana  que  irá  circular  o  anúncio,  parte  do 

periódico onde será feita a publicidade, porte do município em que irá circular a 

propaganda, etc.

Nesse ponto, cumpre destacar que, se por um lado, correto o 

Ministério Público Eleitoral, quando assevera que “não se pode comparar o preço  

cobrado  pelo  jornal  'O  Popular',  que  possui  circulação  em todo  o  Estado  de  

Goiás” (fl. 2.912, vol. 16), enquanto o jornal “É + Notícias” tem circulação regional 

em apenas 27 (vinte e sete) cidades.

Por outro, não se pode deixar de reconhecer que os valores 

praticados pelo jornal “O Popular”, por ser o maior veículo de imprensa escrita do 

Estado  de  Goiás,  sejam  adotados  como  parâmetro,  referência,  pelos  demais 

jornais, de menor porte e alcance, assim como, sejam considerados, no presente 

processo, na análise da ocorrência ou não de superfaturamento na contratação 

de publicidade institucional pela prefeitura de Caldas Novas.

Nesse contexto,  diante  da detida  análise  da prova carreada 

aos autos, pode-se inferir que os valores despendidos pela prefeitura de Caldas 

Novas/GO, para a veiculação de publicidade institucional em período permitido, 

no  jornal  “É  +  Notícias”,  com circulação  no  referido  município,  se  encontram 

dentro  dos  parâmetros  de  publicidade  institucional  praticados  por  outras 

entidades públicas (federais, estaduais e municipais). Isso, é o que se infere , ao  

menos,  da  análise  da  documentação  que  foi  juntada  aos  autos.  Confira-se, 

apenas a título exemplificativo, algumas notas fiscais:

Ente público Valor Bruto Dia(s) do(s) anúncio(s) Tamanho
Detran-GO – 
fls. 2.323/2.324, vol. 13

R$ 40.000,00 02, 09 e 14/05/2013 1/2 página (5col x 14,5cm)

AGECOM – 
fls. 2.325/2.326

R$ 30.000,00 27/05/2013 1 pág. (5col x 28cm)
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AGECOM – 
fls. 2.329/2.330

R$ 18.691,23 19/08/2013 1/2 página (5col x 14,5cm)

AGECOM – 
fls. 2.341/2.342

R$ 50.000,00 22, 25 e 27/11/2013 1/2 página (5col x 14,5cm)

Prefeitura de Catalão – 
fls. 2.343/2.344

R$ 10.000,00 21 e 22/02/2013 1/2 página (5col x 14,5cm)

Prefeitura  de  Catalão  – 
fls. 2.353/2.354

R$ 17.000,00 16 e 21/08/2013 1 pág. (5col x 28cm)

Caixa Econômica Federal 
– fls. 2.357/2.358

R$ 7.858,20 28/12/2012 1 pág. (5col x 28cm)

Sec.  de  Comunicação 
Social  da Presidência  da 
República – 
fls. 2.359/2.360

R$ 6.045,20 18/12/2012 1 pág. (5col x 28cm)

Detran-GO – 
fls. 2.363/2.364

R$ 40.000,00 13, 22 e 29/01/2014 1 anúncio: 1 pág
(5col x 29cm)

1 anúncio: 1/2 pág.
(05col x 14,5cm)

AGECOM – 
fls. 2.367/2.368

R$ 50.000,00 10, 17 e 24/02/2014 1/2 página (5col x 14,5cm)

Detran-GO – 
fls. 2.371/2.372

R$ 26.308,77 03 e 04/03/2014 1/2 página (5col x 14,5cm)

Detran-GO – 
fls. 2.420/2.421, vol. 14

R$ 35.000,00 18/09/2014 1 pág. (5col x 28cm)

GECOM (Fundo Especial 
de Comunicação) – 
fls. 2.436/2.437

R$ 20.000,00 17/08/2015 1 pág. (5col x 28cm)

Ministério  da  Saúde  – 
fls.2.442/2.443

R$ 4.949,95 01/03/2016 Tamanho: 6col x 28cm

GECOM (Fundo Especial 
de  Comunicação)  – 
fls.2.444/2.445

R$ 15.000,00 22/03/2016 Tamanho: 4col x 15cm

Prefeitura  de  Caldas 
Novas – fls. 2.446/2.447

R$ 17.000,00 09, 16 e 23/03/2016 Tamanho: 03col x 14,5cm

GECOM (Fundo Especial 
de  Comunicação)  – 
fls.2.450/2.451

R$ 50.000,00 04, 05, 06, 07 e 
08/07/2016

Tamanho: 6col x 14,5cm

Caixa Econômica Federal 
– fls. 2.452/2.453

R$ 7.641,49 06/07/2016 Tamanho: 6col x 28cm

GECOM (Fundo Especial 
de  Comunicação)  – 
fls.2.454/2.455

R$ 29.900,00 05 e 12/09/2016 1 anúncio: 2col x 14,5cm
1 anúncio: 6col x 14,5cm

Outrossim, colhe-se do depoimento de MARIA CÉLIA ALVES 

DE ALENCAR, testemunha arrolada pela parte demandada, proprietária de uma 

agência  publicitária  (“Primeira  Propaganda”),  localizada  no  município  de 

Aparecida  de  Goiânia,  que,  inclusive,  foi  concorrente  no  processo  licitatório, 

realizado pelo município de Caldas Novas, do qual a agência Espaço Nobre, de 
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propriedade  da  quinta  investigada,  sagrou-se  vencedora,  que,  de  fato,  existe 

distinção de preços quando o anunciante é órgão público e quando é empresa 

privada (mídia da audiência acostada à fl. 2.313, vol. 13).

Consoante  explica  a  depoente,  a  agência  de  publicidade 

consegue  negociar  desconto  com  o  veículo  de  imprensa  quando  o  cliente  é 

empresa privada, mas não quando se trata de empresa pública.

Assevera, ainda, que a definição dos custos internos de uma 

agência publicitária, quando há criação do texto e do layout do anúncio, segue, 

obrigatoriamente, a tabela de preços fornecida pelo sindicato de propaganda do 

Estado  de  Goiás.  E  que  os  jornais  locais  usam  como  referência  os  preços 

praticados pelo jornal “O Popular”, acrescentando, também, que, cada veículo de 

comunicação,  cada município,  tem seu preço para  publicação de propaganda 

institucional.

Portanto,  analisadas  as  provas  produzidas,  forçoso  concluir 

que  não  há  nos  autos  elementos  suficientes  que  apontem  no  sentido  da 

existência de superfaturamento na contratação de publicidade institucional, por 

parte  dos  investigados  (ora  recorrentes).  Ao  contrário,  a  prova  documental  e 

testemunhal  indicam,  como  já  anteriormente  afirmado,  que  os  valores 

despendidos  pela  prefeitura  de  Caldas  Novas/GO,  para  a  veiculação  de 

publicidade  institucional  no  jornal  “É  +  Notícias”,  com  circulação  no  referido 

município,  se  encontram  dentro  dos  parâmetros  de  publicidade  institucional 

praticados por outras entidades públicas.

Destarte,  não  restou  caracterizado  o  abuso  do  poder  de 

autoridade/político  e  dos  meios  de  comunicação  social  (art.  22,  caput,  LC  nº 

64/90), consistente no superfaturamento de contratos de publicidade institucional, 

nada obstante possa o ilícito eleitoral, em tese, restar caracterizado em razão da 

ocorrência de outro fato, conforme adiante será analisado.
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II.3  –  FAVORECIMENTO  DO  REPRESENTADO  EVANDO  MAGAL,  EM 

CONTRAPARTIDA DO DENEGRIMENTO DA IMAGEM DE SEUS OPOSITORES

Nesse  ponto,  narra  a  inicial  que ERIC ROBERTO PESSOA 

(terceiro  investigado),  proprietário  e  diretor  geral  do  jornal  “É  +  Notícias”,  

distribuído no município de Caldas Novas e em mais 26 (vinte e seis) cidades do 

Estado de Goiás,  utilizou este meio de comunicação para promover de forma 

abusiva a  candidatura  de EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA SILVA,  então 

prefeito de Caldas Novas, candidato à reeleição, e FERNANDO DE OLIVEIRA 

RESENDE, candidato a vice (primeiro e segundo investigados, respectivamente).

Segundo a imputação, os representados utilizaram o meio de 

comunicação (jornal impresso) para publicar, maciçamente, notícias favoráveis a 

EVANDO MAGAL e desfavoráveis aos seus opositores, exaltando-o como ótimo 

administrador  ao  mesmo  tempo  em  que  denegria  a  imagem  de  eventuais 

adversários políticos.

Como prova da imputação, foi  anexado aos autos o  PPE nº 

2016.0032.8454  (vols.  01/06,  fl.  801),  transcrevendo-se na  peça  vestibular  os 

prints das matérias veiculadas entre o período de 06/01/2016 a 28/06/2016, num 

total de 92 (noventa e duas) edições, em que foram publicadas diversas notícias 

acerca das obras e feitos da administração municipal, onde o prefeito EVANDO 

MAGAL figura como personagem central, de destaque.

Posteriormente, já no período eleitoral, o jornal “É + Notícias” 

continuou  enaltecendo  massivamente  o  demandado  EVANDO MAGAL com o 

inequívoco objetivo de promovê-lo no pleito eleitoral.
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Na  edição  nº  4.253,  de  03/08/2016  (fls.  702/704,  vol.  5),  o 

referido periódico publicou como notícia principal a convenção partidária onde foi 

escolhido o nome de MAGAL como candidato a prefeito de Caldas Novas. Já em 

sua edição nº 4.262, de 16/08/2016 (fl. 851, vol. 4), no primeiro dia permitido pra 

propaganda eleitoral, o mencionado jornal publicou em sua capa a imagem de 

EVANDO MAGAL e seu vice com o dizer: “Eleições. Magal começa campanha  

nesta  terça-feira”.  E  continuou  com  a  promoção  pessoal  do  representado 

EVANDO MAGAL, mediante a repetição de notícias e fotografias veiculadas por 

este em seu perfil na rede social  facebook, durante o período de  18/08/2016 a 

23/09/2016 (fls. 855/927 – transcrito também na petição inicial às fls. 26-A/36-A), 

num total de 23 (vinte e três) edições.

De  outra  banda,  em  contraposição  às  alegações  da  parte 

autora,  quanto  a  este  fato,  os  investigados  sustentam  sua  tese  defensiva, 

basicamente, nos seguintes pontos:

a)  inexistência  de  lastro  probatório  apto  a  ratificar  a 

condenação,  cabendo  ao  autor  fazer  prova  robusta  do 

benefício eleitoral auferido pelo candidato;

b)  ausência  dos  requisitos  para  a  caracterização  do  uso 

indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder 

econômico,  para  o  caso  de  imprensa  escrita,  conforme 

entendimento  do  TSE,  quais  sejam:  gratuidade  e  tiragem 

expressiva;

c)  inexistência  de  promoção  pessoal  de  determinado 

candidato,  tratando  a  hipótese  de  cobertura  de  eleição,  vez 

que  foi  aberto  espaço  a  todos  os  candidatos,  tendo  sido 

enviado e-mail a todos, informando que poderiam encaminhar, 

para publicação, material de cunho informativo da campanha;
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d) segundo entendimento pacificado do TSE, os veículos de 

comunicação impressos podem adotar linha editorial favorável 

a determinado candidato; e

e) a escolha da linha editorial era baseada na relevância da 

matéria jornalística, sendo certo que a utilização da imagem do 

representado EVANDO MAGAL se justificava na sua condição 

de pessoa pública, assim como a divulgação da assiduidade 

no trabalho legislativo tinha caráter informativo relevante.

Com efeito, a questão do abuso de autoridade/político e uso 

indevido dos meios de comunicação social no caso em epígrafe, que, de fato,  

restou comprovada ao longo da instrução processual, foi muito bem delineada na 

peça  exordial  do  MPE,  o  qual  juntou  farta  documentação  comprovando  uma 

verdadeira  campanha  diuturna do  veículo  de  comunicação  em  favor  dos 

candidatos recorrentes (cf.  prints das matérias transcritos às fls. 04-A/39-A, da 

petição inicial). Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a imprensa escrita (jornal, 

revista  e  escritos  em  geral),  de  fato,  pode  ter  uma  linha  editorial  que  seja 

favorável a determinado candidato ou pré-candidato, mesmo durante o processo 

eleitoral, em consagração à liberdade de expressão, comunicação e informação.

Porém,  esta  liberdade  editorial da  imprensa  escrita  para  se 

posicionar  favorável  ou  contrariamente  a  determinada  candidatura,  não  é  um 

direito absoluto, a ponto de permitir que o veículo de comunicação possa fazer 

uma  reiterada  e  massiva  campanha  de  exposição  de  um  candidato,  em 

detrimento  de  outro,  de  forma  a  afetar  a  normalidade  das  eleições,  o  que 

configura uso abusivo e indevido dos meios de comunicação, nos termos do art.  

22  da  LC  64/90.  Da  mesma  forma  que  se  coíbe  o  uso  abusivo  do  poder 
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econômico ou político nas eleições, também se coíbe o uso abusivo da imprensa 

(mídia), que é por muitos, inclusive, denominada de “quarto poder”.

Nesse sentido, confira-se precedentes do TSE, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.  

PREFEITO.  AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO  DE  MANDATO  ELETIVO.  

USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENTRELAÇADO 

COM ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PUBLICIDADE ABUSIVA.  

JORNAL  IMPRESSO  E  INTERNET.  APOLOGISMO  DE 

CANDIDATURA.  CRÍTICA  AOS  CONCORRENTES.  GRAVIDADE 

CONFIGURADA.  DESPROVIMENTO.  1.  (…)  3.  A  liberdade 

conferida à imprensa escrita de se manifestar favoravelmente a  

determinada  candidatura  não  possui  natureza  absoluta.  

Precedentes. 4. Na espécie,  configura uso indevido o fato de  

jornal impresso (Tribuna de Paulínia) e outro eletrônico (Alerta  

Paulínia)  divulgarem,  de  forma  maciça  (em  quantitativo  que  

alcança  quase  20%  do  eleitorado)  e  mediante  edições 

veiculadas faltando menos de um mês para o pleito, publicidade  

amplamente  benéfica  ao  agravante  e  desfavorável  a  seus  

adversários. 5. Some-se a isso a circunstância de que ambos os  

jornais conspurcaram técnicas elementares de jornalismo por  

meio de: a) contraste adjetivado entre atos de governo, elogioso  

ao extremo ao agravante e negativo aos demais; b) produção de  

estado mental  repulsivo contra os agravados,  imputando-lhes 

sempre  a  pecha  de  administradores  relapsos;  c)  defesa 

desmedida  da  legalidade  da  substituição  de  candidatura  do  

agravante,  a qual,  aliás,  foi  enquadrada como fraude por esta  

Corte Superior  no REspe 99-85/SP. 6.  Abuso de poder  também 

presente, já que os proprietários dos dois jornais foram nomeados a  

posteriori para exercício de cargos de primeiro escalão da Prefeitura  

de Paulínia/SP e, ademais, usou-se espaço publicitário dos jornais -  

recurso  estimável  em  dinheiro  -  para  fins  eleitorais.  Cuida-se  de  
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elemento distintivo em que a capacidade econômica a serviço do  

agravante  foi  abusivamente  utilizada como verdadeiro  instrumento  

de reforço na campanha, afetando a isonomia entre candidatos e a  

legitimidade do pleito. 7. Gravidade acentuada pela tiragem do jornal  

impresso  à  época  dos  fatos,  de  10.000  exemplares  mensais  em  

município  com  colégio  de  aproximadamente  60.000  eleitores,  

faltando menos de um mês para o pleito, e pela diferença de menos  

de 6.000  votos  entre  primeiros  e  segundos  colocados.  8.  Agravo  

regimental desprovido”. (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 10070, 

Acórdão,  Relator(a)  Min.  Antonio  Herman  De  Vasconcellos  E 

Benjamin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 194, 

Data 07/10/2016, Página 59-60) (g.n.)

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES 

2012.  VEREADOR.  ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO.  USO 

INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.  

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.  NÃO PROVIMENTO. 1.  Para 

configuração  do  abuso  do  poder  econômico,  faz-se  necessária  a 

comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que  

caracterizam  a  prática  abusiva,  de  modo  a  macular  a  lisura  da  

disputa  eleitoral.  Precedentes.  2.  No  que  concerne  ao  uso 

indevido  dos  meios  de  comunicação,  o  entendimento  

jurisprudencial do TSE preconiza que a caracterização do ilícito  

decorre da exposição massiva de um candidato nos meios de  

comunicação em detrimento de outros, afetando a legitimidade  

e  a  normalidade  das  eleições.  Precedentes. 3.  (...)”.  (TSE, 

Recurso Especial Eleitoral nº 34915, Acórdão, Relator(a) Min. José 

Antônio Dias Toffoli,  Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Tomo 59, Data 27/03/2014, Página 72) (g.n.)

“(...)  2.  O abuso de poder  econômico ocorre quando determinada  

candidatura  é  impulsionada  pelos  meios  econômicos  de  forma  a  

comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade  

do pleito. Já o uso indevido dos meios de comunicação se dá no  
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momento em que há um desequilíbrio de forças decorrente da  

exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação 

em detrimento de outros. 3. (…)”. (TSE, Recurso Especial Eleitoral 

nº  470968,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Fátima  Nancy  Andrighi, 

Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 23, 

Tomo 4, Data 10/05/2012, Página 53) (g.n.)

No presente  caso,  ficou  comprovado  que durante  o  período 

eleitoral, mais precisamente entre 18/08/2016 a 23/09/2016, houve a veiculação 

reiterada e  massiva de  reportagens  no  jornal  “É  +  Notícias”,  enaltecendo  os 

candidatos EVANDO MAGAL e FERNANDO e, por outro lado,  desqualificando, 

por meio de ataques e propaganda negativa, os candidatos adversários Alison 

Maia e Arlindo Ceará.

Com efeito, foram transcritos na inicial, às fls. 04-A/39-A, prints 

de  reportagens  do  jornal  “É  +  Notícias” pertencente  ao  recorrente  ERIC 

ROBERTO PESSOA,  referentes  ao  período  acima  mencionado  e  também ao 

período de 06/01/2016 a 28/06/2016, no qual se evidencia a exposição massiva e 

enaltecimento escancarado dos candidatos EVANDO MAGAL e FERNANDO.

Nesse tocante, confira-se alguns prints de matérias publicadas 

no referido periódico, denotando verdadeira estratégia política-eleitoral no veículo 

de comunicação, colacionados abaixo apenas a título exemplificativo, para que 

não  fique  repetitivo,  vez  que  o  promotor  eleitoral  já  transcreve  tais  notícias,  

brilhante  e  minuciosamente,  em  sua  peça  exordial,  repetindo-as  em  suas 

contrarrazões, verbis:

Edição 4.103 – 
06/01/2016  – 
fls. 06/08.

[...] O prefeito Evandro Magal (PP) disse que a escolha da instituição levou em conta a 
seriedade e experiência. “Escolhemos uma instituição idônea e que oferece o que há 
de  mais  seguro,  ágil  e  eficiente  em  termos  de  concursos  públicos  ou  processos 
seletivos. Só aqueles que realmente estudarem, serão aprovados”, ressaltou.
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[...] O prefeito Evandro Magal (PP) acompanhou as obras e disse que as máquinas 
trabalham  a  todo  vapor  para  a  inauguração  do  novo  reservatório.  “Eu  vou 
acompanhar os trabalhos para garantir mais este benefício ao município. Construí em 
minha gestão os outros dois reservatórios que a cidade tem e com as novas obras,  
vamos resolver de vez a falta de água na cidade”, ressaltou o chefe do executivo.

Edição 4.124 – 
04/02/2016  – 
fls. 91/94.

[...]  O  prefeito  Evandro  Magal  (PP)  lembra  que  não  é  obrigação  do  executivo 
municipal oferecer toda a estrutura de ensino a essa faixa etária, mas cumprem tal  
tarefa desde agosto de 2014.

Edição 4.138 – 
24/02/2016  – 
fls. 146/150.

Edição  4.139 
-25/02/2016  – 
fls. 151/155.

Edição 4.142 – 
01/03/2016  – 
fls. 156/158. 

Edição 4.144 – 
03/03/2016  – 
fls. 165/169.

[...]  O  prefeito  Evandro  Magal  (PP),  conta  que  a  próxima  novidade  para  os 
passageiros é a inauguração do terminal de ônibus urbano. “A BT-21 construirá um 
grande terminal de embarque e desembarque dos usuários do transporte coletivo. 
Será  moderno,  espaçoso  e  com  bancas  de  alimentação.  Tudo  para  oferecer  um 
atendimento mais ágil e confortável aos passageiros”, destacou o chefe do executivo.

Edição 4.162 – 
29/03/2016  – 

[...] “É com muita alegria que realizo um sonho de entregar estes trailers da Saúde 
para a população de Caldas Novas. Vamos ampliar os atendimentos e garantir mais 
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fls. 276/280. qualidade ao serviço prestado”, disse o prefeito Evandro Magal.

Edição 4.168 – 
06/04/2016  – 
fls. 302/307.

Edição 4.169 – 
07/04/2016  – 
fls. 308/311.

Edição 4.170 – 
08/04/2016  – 
fls. 312/316.

Edição 4.171 – 
11/04/2016  – 
fls. 317/320.

Edição 4.172 – 
12/04/2016  – 
fls. 321/327.

Edição 4.173 – 
13/04/2016  – 
fls. 328/336.

[...] O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal disse ao jornal É+ Notícias que todos 
os cuidados foram observados para não atacar ao meio-ambiente. "Essa é a oitava 
área que analisamos, exatamente para não haver  nenhuma degradação, nenhuma 
afronta  a  nascentes.  Nosso  objetivo  é  diversificar  a  economia,  sem  afetar  ao 
Turismo",  explicou o prefeito.  Na entrevista  ao Jornal  É+  Notícias,  Magal  também 
disse  que  a  seleção  das  empresas  e  indústrias  no  futuro  terá  como  critério  a 

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

36

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

sustentabilidade  e  privilegiará  aos  moradores  de  Caldas  Novas.  "Temos  a 
preocupação com o meio-ambiente e em favorecer aos moradores locais. A intenção 
é criar um polo empresarial e industrial totalmente sustentável, dando oportunidade 
de trabalho para o empreendedor local", finalizou o chefe do executivo.

            
Edição 4.177 – 
19/04/2016  – 
fls. 363/369.

Edição 4.180 – 
22/04/2016  – 
fls. 379/382.

Edição 4.192 – 
10/05/2016  – 
fls. 421/429.

[...] “Nós não temos dia e nem hora para trabalhar, nossa missão é garantir a saúde 
da população e buscamos cada dia mais, novas parcerias para melhorar e ampliar este 
atendimento. Esta ação teve um saldo muito positivo, já que zeramos a fila de espera 
por consulta nesta área da Central de Regulação”, ressaltou o prefeito Evandro Magal.

Edição 4.201 – 
23/05/2016  – 
fls. 469/475.

[...] Na última sexta (20), o  prefeito Evandro Magal e a Equipe Técnica da Agehab se 
reuniram  com  cerca  de  800  famílias  cadastradas  com  os  beneficiários  dos 
apartamentos populares do Programa Minha Casa Minha Vida. Além de receberem 
instruções  sobre  as  normas  referentes  à  nova  moradia,  os  beneficiários  também 
puderam visitar os apartamentos que já estão em fase se acabamento. Eles foram 
acompanhados  pelo prefeito  Magal,  que falou da emoção em compartilhar  deste 
momento com as famílias. “Não tem como não me emocionar, um lugar que antes 
era um depósito de lixo, um buraco, uma área abandonada. Em 2013, doamos a área, 
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e fomos atrás de recursos e trouxemos esse empreendimento”.

Edição 4.213 – 
08/06/2016  – 
fls. 528/532.

[...] Segundo o prefeito Evandro Magal, a saúde é uma área delicada que carece de 
atenção. “O concurso será mais  uma medida adotada para melhorar  e ampliar  os 
atendimentos. É o terceiro concurso que realizamos em parceria com a UFG. Vamos 
selecionar  os  melhores  profissionais  do  Estado para  nosso  município”,  enaltece o 
prefeito.

[...] “Nossa intenção é ocupar o tempo de forma saudável, tirando nossas crianças e 
jovens da ociosidade. E assim promover a expectativa de um futuro melhor por meio 
da prática do esporte”, ressaltou o prefeito Evandro Magal.

Edição 4.222 – 
21/06/2016  – 
fls. 573/576.

Edição 4.227 – 
28/06/2016  – 
fls. 594/605.

[...]  “Assim que for  finalizada a galeria  de água,  vamos dar  início à  pavimentação 
asfáltica em todo o bairro. Todos os projetos já estão prontos, em questão de tempo, 
o chão preto chegará à porta dos moradores”, esclareceu o prefeito Evandro Magal.
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Edição 4.264 – 
18/08/2016  – 
fls. 855/857.

    
Edição 4.268 – 
24/08/2016  – 
fls. 869/870.

   
Edição 4.276 – 
05/09/2016  – 
fls. 889/890.
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Edição 4.277 – 
06/09/2016  – 
fls. 891/893.
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Edição 4.278 – 
07/09/2016  – 
fls. 895/897.

  

Edição 4.279 – 
08/09/2016  – 
fls. 898/899. 
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Edição 4.282 – 
13/09/2016  – 
fls. 906/908.
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Edição 4.285 – 
16/09/2016  – 
fls. 913/914.

     
Edição 4.286 – 
19/09/2016  – 
fls. 915/916.

Edição 4.289 – 
22/09/2016  – 
fls. 923/925.
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Edição 4.290 – 
23/09/2016  – 
fls. 926/927.
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Nesse ponto, ressaltou com propriedade o MM. Juízo Eleitoral 

a quo na sentença recorrida que “[p]ara ilustrar essa conduta tão evidente nos 

autos, basta observar que nos meses que antecederam as Eleições 2016, o  

Jornal É + Notícias veiculou o nome, o rosto e, muitas das vezes, o número 

de  legenda  do  1º  representado na  capa daquele  periódico,  veiculando 

somente  notícias  boas,  embora  diversas  ações  de  improbidade  

administrativa  tivessem sido ajuizadas, com deferimento liminar,  naquele 

período, conforme veiculado no site do Ministério Público, o qual serve de  

fonte de release ao referido periódico” (fl. 2.699). (grifos nossos e no original)

Das matérias colacionadas, verifica-se que EVANDO MAGAL 

concedia  entrevistas  e  fotos,  rotineiramente,  bem  como  figurava  como 

protagonista  no  tocante  às  ações  sociais  realizadas  no  município  de  Caldas 

Novas,  denotando sempre ser o melhor candidato no pleito eleitoral que estava 

em curso.

Outrossim, da análise do vasto material anexado, observa-se 

que o jornal “É + Notícias”, além de adotar uma linha editorial de escancarado e  

abusivo  enaltecimento  da  imagem  do  investigado  EVANDO  MAGAL,  mesmo 

antes do período de campanha eleitoral, destinando a este, em regra, sua página 

3 (três), o periódico também atuou no sentido de denegrir a imagem de qualquer 

pretenso candidato que pudesse pleitear o cargo de prefeito.

É  o  que  se  vê,  por  exemplo,  das  edições  nº  4.152,  de 

15/03/2016 (fls. 211/213, vol. 2) e nº 4.165, de 01/04/2016 (fls. 288/290, vol. 2), 

nas quais a pretensa candidatura de ALISON MAIA foi matéria de duas capas do 

jornal “É + Notícias”,  com os seguintes títulos de reportagem, acrescido de 

uma foto de Alison Maia,   verbis:
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Edição nº 4.152:

Na capa: “NÃO SOU E NÃO SEREI E SE FOR NÃO VOTEM EM  

MIM (Alison Maia, pré-candidato a prefeito de Caldas Novas)”

No  interior  do  jornal  (pág.  06):  “Blogueiro  declarou  que  não 

seria candidato a cargo político

O blogueiro Alison Maia postou na rede social Facebook, no dia  

11 de fevereiro de 2014, que não iria ser candidato a nenhum cargo  

político.  […]  Após  dois  anos,  o  blogueiro  já  afirmou  que  é  pré-

candidato a prefeito de Caldas Novas”. (grifos no original)

Edição nº 4.165:

Na capa: “Blogueiro falta com a verdade”

No  interior  do  jornal  (pág.  09);  “BLOGUEIRO FALTA COM A 

VERDADE” - “'Não sou candidato a porra de cargo político nenhum,  

não sou e nem serei. E se for não votem em mim', essa postagem  

aconteceu em 11 de fevereiro de 2014'.

(…) Essas foram as palavras do blogueiro Alison Maia em 14 

de fevereiro  de 2014,  hoje ele pensa diferente,  é candidato a 

prefeito  de  Caldas  Novas  pode ser  chamado de  mentiroso?”. 

(grifos nossos e no original)

No tocante ao então candidato ARLINDO CEARÁ, na edição nº 

4.274,  de  01/09/2016  (fl.  2.947,  das  contrarrazões),  o  famigerado  periódico 

divulgou  a  seguinte  matéria  de  destaque,  acompanhada  de  uma  foto  do 

candidato, litteris:

“Vereador Arlindo Ceará – LÍDER EM FALTAS NAS SESSÕES

Confira  a  lista  de  frequência  dos  vereadores  na  Câmara  de  

Caldas Novas” (g.n.)

Com relação a esse tratamento  diferenciado entre  EVANDO 

MAGAL e seus opositores, discorre com propriedade o MM. Juízo Eleitoral a quo, 

verbis (fls. 2.703/2.704):
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“Assim,  o  jornal  se  valeu  da  diagramação  como  forma  de  

enaltecer um candidato em detrimento do outro, ainda que ambas  

notícias contivessem fotografias e número de caracteres similares.  

Além disso, as fotografias dos opositores sofreram redução a ponto  

de  se  tornar  ilegível  o  número  de  legenda  do  concorrente,  que 

também  estampava  em  adesivos  nas  vestimentas  das  pessoas 

fotografadas;  apenas  as  fotografias  do  1º  representado  eram 

diagramadas  em  tamanho  suficiente  a  manter  a  legibilidade  do  

respectivo número de legenda partidária. Aliás, até mesmo o rosto  

do referido  candidato  opositor  é irreconhecível  em virtude da sua 

redução à quase microscopia”.

Nesse  ponto,  destaca-se  que  não  encontra  respaldo  fático-

probatório a alegação da defesa no sentido de que a inexistência de tratamento  

privilegiado ao representado EVANDO MAGAL se comprova no fato de o jornal “É 

+ Notícias” ter enviado e-mail a todos os candidatos, informando-lhes que o jornal 

abriria espaço para veiculação de suas campanhas.

Como  bem  ressalta  o  Ministério  Público  Eleitoral,  em  suas 

contrarrazões (fl.  2.934,  vol.  16),  “esta versão é falaciosa, tanto que o próprio  

recorrente  Eric,  ao apresentar a sua defesa, apenas juntou cópia dos e-mails  

enviados aos candidatos Arlindo Ceará (fls. 2.075/2.076, vol. 12) e Evando Magal  

(fls. 2.077). Não houve o envio de e-mail ao candidato Alison Maia!!”. (grifo no 

original)

Ademais,  reforçando  a  tese  de  tratamento  diferenciado  ao 

demandado  EVANDO  MAGAL,  destaca-se  que,  apesar  dos  e-mails  aos 

candidatos,  solicitando  o  envio  de  material  de  campanha,  terem  sido 

encaminhados  somente  na  data  de  23/08/2016,  a  divulgação  da  agenda  de 

campanha de EVANDO MAGAL começou já a partir do dia 18/08/2016.
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E, consoante se extrai do depoimento de ALINNE KATTIUSCE 

DOS SANTOS REZENDE, jornalista do periódico “É + Notícias”, esta não soube 

explicar porque teria começado a divulgar o material de campanha de EVANDO 

MAGAL  antes  mesmo  de  enviar  o  citado  e-mail  aos  candidatos  (mídia  da 

audiência acostada à fl. 2.313, vol. 13).

Por outro lado, judiciosas são as considerações do MM. Juízo 

Eleitoral  a quo acerca  da  tese  defensiva  segundo  a  qual  a  escolha  da  linha 

editorial  era baseada na relevância da matéria  jornalística,  sendo certo  que a 

utilização da imagem do representado EVANDO MAGAL se justificava na sua 

condição de pessoa pública, abaixo transcritas, verbis (fls. 2.705/2.706, vol. 15):

“Melhor  sorte  não  assiste  ao  argumento  de  que  as  notícias  

veiculadas naquele jornal se referiam a "fatos políticos e ações de 

governo" , pois, veicular propagandas sem relação com os fatos da  

municipalidade,  com  destaque  à  pessoa,  não  açambarca  tal  

argumentação.

Os representados, sobretudo os três primeiros, "exemplificam três  

veiculações de notícias negativas para o 1º representado, uma delas 

sobre a operação `faz-tudo'" , que culminou na prisão de um servidor  

municipal  de  Caldas  Novas  e  que  não  ocorreram  outros  fatos  

negativos a veicular" . Conforme mencionado pelo Ministério Público,  

diversas outras ações de improbidade foram ajuizadas contra o 1º  

representado no mesmo ano, sem que o Jornal É+ Notícias tivesse  

replicado.  Como a operação "faz tudo" foi divulgada até no Jornal  

Nacional, o periódico local não poderia se passar por desinformado  

ao  deixar  de  veicular  tá  notícia.  Ademais,  todas  as  três  notícias  

supostamente falsas não citam, sequer, o nome do 1º representado.

A  afirmação  de  que  jornal  cobriria  apenas  "quem  gera  

notícia" e que o Prefeito estaria no centro do noticiário político  

de uma cidade não convence nem ao mais tolo. A questão não 
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consiste em, tão somente, se reportar ao 1º representado nas  

notícias, mas, em sempre enaltecê-lo, como se nenhuma mazela  

ou  infortúnio  estivesse  a  ocorrer  no  âmbito  administrativo  

municipal”. (g.n.)

Ressalta-se,  ainda,  que  o  jornal  “É  +  Notícias”  possui 

circulação ampla no município de Caldas Novas/GO, de segunda a sexta-feira, 

sendo vendido ao módico preço de apenas R$ 1,00 (um real). Assim, funcionou 

quase  que  como verdadeiro  panfleto  eleitoreiro em  favor  dos  candidatos 

EVANDO MAGAL e  FERNANDO,  o  que configura  abuso  e  uso  indevido  dos 

meios de comunicação, consoante a exegese do art. 22 da LC nº 64/90.

Além disso, apesar de não se ter verificado prova suficiente do 

superfaturamento,  tem-se  que  ficou  comprovado nos  autos  o  vínculo da 

Prefeitura de Caldas Novas com o referido jornal “É + Notícias”,  uma vez que 

aquela promovia anúncios (publicidade institucional) em valores elevados para o 

padrão do jornal. 

Nesse contexto, verifica-se o  interesse financeiro e comercial 

do jornal na realização de verdadeira campanha massiva em favor do candidato à 

reeleição EVANDO MAGAL em detrimento  dos demais  candidatos;  o  que faz 

inferir  de  forma  segura,  sem  que  haja  outra  justificativa  para  tanto,  que  foi 

cooptado pelos recursos públicos recebidos do Poder Público municipal. Assim, a 

referida circunstância torna ainda mais grave a conduta de forma a caracterizar-

se  como uso  indevido  do meio  de comunicação,  como  espécie  de  abuso  de 

poder.

Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes do TSE, 

TRE/SP e TRE/MS, verbis:
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“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO  

JUDICIAL  ELEITORAL  (AIJE).  CARGO  DE  PREFEITO.  MOLDURA  

FÁTICA  INCONTROVERSA  NOS  VOTOS  COLHIDOS.  

PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATÉRIA. ABUSO DOS MEIOS  

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCIPAL JORNAL  

DA  CIDADE.  NÚMERO  ELEVADO  DE  EDIÇÕES.  PROPAGANDA  

NEGATIVA  DE  UM  DOS  CANDIDATOS.  DESGASTE  DA  IMAGEM.  

GRAVIDADE.  RECONHECIMENTO.  ABUSO  DE  PODER  

ECONÔMICO.  AUSÊNCIA  DE DISPÊNDIO DE RECURSOS PELOS  

RECORRIDOS.  NÃO CARACTERIZAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  

(…)  2.  O abuso dos meios de comunicação resta evidenciado na  

utilização  de  periódico  de  grande  circulação  no  município,  com  

expressiva  tiragem,  que,  ao  longo  de  vários  meses,  desgasta  a  

imagem  de  adversário,  inclusive  falseando  a  verdade.  3.  A 

liberdade de imprensa, embora reconhecida como um dos pilares  

da democracia, não pode contra esta se voltar, por não ser direito  

absoluto.  4.  Compete  à  Justiça  Eleitoral  velar  pela  moralidade  no  

processo eleitoral (REspe nº 25.745/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto,  

DJ de 8.8.2007). 5. Havendo controvérsia na moldura fática delineada  

no  acórdão  regional  sobre  a  gratuidade,  ou  não,  do  semanário  

distribuído,  e  diante  da  impossibilidade  de  reexaminarmos  fatos  e  

provas nessa instância especial, na linha dos verbetes sumulares 7/STJ  

e  279/STF,  não  há  que  se  falar  em abuso  de  poder  econômico.  6.  

Recurso especial provido, em parte, para, reconhecendo o uso indevido  

dos meios de comunicação, cassar os mandatos eletivos e condenar na  

sanção  de  inelegibilidade,  nos  termos  do  art.  22,  XIV,  da  Lei  

Complementar  nº  64/90”.  (TSE,  RESPE  nº  93389/MG,  Acórdão  de 

03/02/2015,  Relator(a)  Min.  Luciana  Christina  Guimarães  Lóssio, 

Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  39,  Data 

27/02/2015, Página 74/75) (g.n.)

“(…)  USO  INDEVIDO  DOS  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO  SOCIAL. 

CONFIGURAÇÃO  EM  RELAÇÃO  AO  RECORRENTE,  REELEITO 

PREFEITO. PROVA. COOPTAÇÃO. USO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

PAGAMENTO.  MÍDIA  IMPRESSA.  GRAVIDADE  DAS 
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CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAMA PRÁTICA ABUSIVA. REEXAME 

DE  FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO 

ACÓRDÃO REGIONAL RECORRIDO. 1 Preliminar (…) 2.4 Segundo o 

acórdão  regional,  ficou  configurado  na  hipótese  o  uso  indevido  dos 

meios de comunicação, tendo em vista a veiculação levada a efeito ao 

longo de todo o ano de 2011 até o final de agosto de 2012, de matérias  

previamente elaboradas pela assessoria de comunicação da prefeitura 

e que eram pagas pela própria Administração ou por interposta empresa 

com  o  fim  precípuo  de  divulgar  a  candidatura  à  reeleição  do  então 

prefeito  municipal,  mediante  a  exaltação  de  suas  realizações  como 

chefe do Poder Executivo municipal, vinculando tais feitos a sua pessoa 

e, também, a eventuais ações políticas que poderiam ser desenvolvidas 

pelo  candidato  para  dar-lhes  continuidade.  2.4.1  A  gravidade  das 

circunstâncias exigida para a configuração do ato abusivo, por sua 

vez,  segundo  o  Regional,  ficou  demonstrada:  a)  pela  cooptação 

dos indigitados meios de comunicação com recursos do erário; e 

b)  pela intensidade da publicidade,  durante um extenso período, 

em jornais periódicos locais de expressiva circulação na cidade e 

de abrangente alcance sobre os munícipes, cujo teor sabidamente 

extrapolou  a  mera  crítica  ou  informação,  ao  evidenciar  um  dos 

candidatos    c  oncorrentes ao pleito majoritário em detrimento dos 

demais, com clara repercussão sobre a legitimidade e a higidez do 

processo  eleitoral.  2.4.2 Para reverter  a conclusão a que chegou a 

Corte Regional e afastar a ocorrência do ato abusivo mormente no que 

diz respeito ao uso do erário para a compra do espaço nos indigitados 

jornais, com o fim precípuo de promover a candidatura do então prefeito 

, exigir-se-ia a incursão nos elementos probatórios dos autos, o que é 

inadmissível nesta instância, conforme as Súmulas 7 do STJ e 279 do 

STF.  2.4.3  (...)”  (Recurso  Especial  Eleitoral  nº  66912,  Acórdão, 

Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, Publicação:  DJE 

- Diário de justiça eletrônico, Data 10/11/2015, Página 47-50)

“RECURSO  ELEITORAL  -  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  

ELEITORAL  -  USO  INDEVIDO  DOS  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO  

SOCIAL E ABUSO DO PODER ECONÔMICO - IMPRENSA ESCRITA.  
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1. A Representação foi ajuizada com fundamento no art. 22, caput,  

da Lei Complementar nº 64/90, sob o fundamento de que  o jornal  

"Rio-Pedrense",  de responsabilidade da Editora Guadagnin Ltda,  

publicou  reiteradas  matérias  exaltando  as  qualidades  dos  

candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito  de Rio  

das  Pedras/SP,  nas  eleições  municipais  de  2012.  2.  Abuso  dos  

meios de comunicação caracterizado. As edições de nºs 127/137  

do jornal, correspondentes ao período de julho a outubro de 2012,  

trazem  matérias  com  críticas  à  administração  de  então,  

enaltecendo apenas um candidato da oposição,  sem conceder  a  

mesma oportunidade aos demais participantes do pleito.  Conduta  

que ultrapassou a liberdade conferida aos veículos de informação  

escrita  para  assumir  posição  favorável  a  um  determinado  

candidato,  uma  vez  que,  de  fato,  ocorreu  um  escancarado  

enaltecimento  do  candidato  recorrente,  com  exaltação  de  suas  

inúmeras qualidades e prováveis realizações como futuro chefe do  

poder  executivo  do  município.  3.  Abuso  do  poder  econômico  

configurado. Após a quebra de sigilo bancário, constatou-se que, no  

início da campanha eleitoral de 2012, houve dois depósitos em cheque  

nas contas do Jornal, emitidos pelo candidato ao cargo majoritário e sua  

esposa. 4. O referido periódico tinha veiculação reduzida e, justamente  

no período eleitoral, passou a ter tiragem expressiva (quase dobrou o  

número  de  exemplares),  com  distribuição  gratuita.  Após  o  pleito,  

encerrou as atividades. 5. Recursos desprovidos, afastando-se o efeito  

suspensivo concedido em primeira instância”. (TRE/SP, RE nº 56729, 

ACÓRDÃO  de  30/06/2015,  Relator(a)  ROBERTO  MAIA  FILHO, 

Publicação:  DJESP  -  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  TRE-SP,  Data 

08/07/2015) (g.n.)

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE  

PODER  OU  USO  INDEVIDO  DOS  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO  

SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO  

DE  MATÉRIAS  JORNALÍSTICAS  NEGATIVAS  VISANDO  À  

PROMOÇÃO DE CAMPANHA DESFAVORÁVEL A CANDIDATO. (...).  

Para que se caracterize o ilícito eleitoral, considerada ainda a maior  
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liberdade  que  detêm  os  meios  de  comunicação  em  questão,  é 

necessária a presença de um enaltecimento desproporcional ou a  

desconstrução  ilegítima  da imagem do  candidato,  e  não a  mera  

crítica  ou  veiculação  de  notícias  atreladas  a  fatos  ocorridos  

envolvendo pessoa pública, as quais não podem ser consideradas  

abusivas. O fato de o jornal  ter veiculado durante o período eleitoral  

matérias favoráveis  a determinado candidato não revela extrapolação  

ao direito  de liberdade de imprensa, tratando-se de conduta admitida  

pelo ordenamento pátrio se a maior parte delas tinha caráter meramente  

informativo  quanto  ao  contexto  político  no  pleito,  sem  prestigiar  ou  

denegrir  qualquer  das  candidaturas.  (…)  Para  a  caracterização  do 

abuso/uso indevido dos meios de comunicação para fins de AIJE,  

devem-se  levar  em  consideração  os  seguintes  fatores:  a 

divulgação  maciça  das  matérias  contendo  opinião  favorável  ao  

candidato;  a  quebra  da  isonomia  entre  os  candidatos  com  a  

divulgação  das  matérias;  o  direito  à  liberdade  de  imprensa  

garantido  constitucionalmente  e  o  caráter  privado  dos  jornais  

impressos,  o  que  lhe  confere  um  tratamento  diferenciado  em  

relação ao rádio e à televisão. Inexistindo elementos que comprovem 

a  participação  de  candidatos  no  conteúdo  ou  na  divulgação  das  

matérias jornalísticas, mas apenas suposições quanto a eventual abuso  

de  poder  econômico,  não  se  pode  cogitar  da  responsabilização  

baseada em mera presunção. (…) Se do conteúdo produzido nos autos  

não  foi  possível  constatar  a  ocorrência  de  condutas  suficientemente  

graves  para  configurar  ato  abusivo  capaz  de  acarretar  a  pena  de  

inelegibilidade,  nos termos exigidos pelo inciso XVI do art. 22 da Lei  

Complementar n.º 64/90, ou aptos a ensejarem a cassação do diploma  

dos  representados  eleitos,  julgam-se  improcedentes  os  pedidos”. 

(TRE/MS,  AIJE  nº  193378,  Acórdão  nº  193378  de  20/10/2015, 

Relator(a) ROMERO OSME DIAS LOPES, Publicação: DJE - Diário da 

Justiça Eleitoral, Tomo 1389, Data 28/10/2015, Página 07/08) (g.n.)
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Destarte, tem-se que o  conjunto probatório dos autos e as 

circunstâncias  fáticas indicam  a  existência  de  uma  verdadeira  campanha 

massiva e diuturna no jornal “É + Notícias”, de propriedade de ERIC ROBERTO 

PESSOA  (terceiro  investigado),  para  a  realização  de  uma  grande  exposição 

positiva  dos  então  candidatos  à  reeleição  EVANDO  MAGAL  e  FERNANDO 

(primeiro e segundo demandados) na mídia, durante o curto período eleitoral, em 

detrimento  dos outros  candidatos  (que eram atacados),  ressaltando-se,  ainda, 

que o jornal possuía vínculo com o poder público municipal mediante contratação 

para realização de publicidade institucional a um custo considerável.

II.4  –  DA  CONFIGURAÇÃO  DO  ABUSO  DO  PODER  DE 

AUTORIDADE/POLÍTICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sustenta  a  parte  recorrente  a  ausência  de  potencialidade 

lesiva  para  influenciar  no  pleito  eleitoral,  argumentando que  a  “quebra  da 

legitimidade em virtude de abuso nos meios de comunicação impõe para sua  

configuração  o  efetivo  desequilíbrio  ocorrido  no  pleito  em  decorrência  de  

cobertura jornalística,  (…), marcada por um índice insatisfatório de pluralidade  

informativa” (fl. 2.861).

Alega,  outrossim,  que  o  município  de  Caldas  Novas  possui 

todos os tipos de veículos de comunicação, sendo que o jornal “É + Notícias” nem 

de  perto  é  o  que  possui  maior  potencial  de  alcance  e  convencimento  dos 

cidadãos.

Todavia,  não  merecem  prosperar  as  alegações  dos 

recorrentes.  Com efeito,  a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 

135/2010, que inseriu o inciso XVI ao artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90,  

não mais se exige o requisito da potencialidade de a conduta afetar o resultado 

das eleições para que se caracterize o abuso de poder, bastando a verificação da 

“gravidade das circunstâncias”.
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Sobre  o  tema,  lecionam  Ophir  Cavalcante  Júnior  e  Marcus 

Vinícius Furtado Coelho3 que:

“foi acrescentado um dispositivo de natureza interpretativa, qual seja  

o novo inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, segundo o qual, para a  

configuração do ato abusivo, não deverá ser exigido o requisito da  

potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, bastando a  

verificação  da  'gravidade  das  circunstâncias'.  (...)  Não  se  pode 

descurar,  porém,  da necessária  busca sobre  o  sentido  adequado  

para o termo 'gravidade das circunstâncias', que bem se aproxima  

da  definição  de  proporcionalidade  e  razoabilidade.  (...)  Não  é 

possível a punição por fato insignificante, sem relevo, desprovido de  

repercussão social.  Gravidade advém do adjetivo do latim 'gravis',  

que  significa  pesado  ou  importante.  As  circunstâncias  são  os  

elementos que acompanham o fato, suas particularidades, incluindo  

as causas. Diz respeito a como o ato foi praticado”.

No  mesmo  sentido,  o  TSE  assentou  que  “a  aferição  da 

gravidade, para fins da caracterização do abuso de poder, deve levar em  

conta  as  circunstâncias  do  fato  em  si,  não  se  prendendo  a  eventuais  

implicações no pleito, muito embora tais implicações, quando existentes,  

reforcem a natureza grave do ato” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19847, 

Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE 

de 04/03/2015, Página 219/220).

No  presente  caso  concreto,  a  massiva  e  diária  exposição 

positiva  dos  investigados  EVANDO  MAGAL  e  FERNANDO  na  imprensa 

escrita em detrimento dos demais candidatos, fartamente comprovada, por 

si só, já caracteriza um quadro de gravidade apto a configurar o uso abusivo 

e indevido dos meios de comunicação para fins eleitorais,  nos termos da 

3 Ficha Limpa: A Vitória da Sociedade – Comentários à Lei Complementar  135/2010, OAB – Conselho  
Federal, Brasília-DF, 2010, p. 22-23
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inteligência  do  art.  22,  inciso  XVI,  da  LC  nº  64/90.  Some-se,  ainda,  a 

existência  de  vínculo  comercial  do  jornal  e  recebimento  de  recursos 

públicos  da  gestão  da  Prefeitura  chefiada  pelo  candidato  à  reeleição 

beneficiário da excessiva exposição midiática, em valores expressivos para 

o padrão do jornal,  o que aumenta a gravidade da conduta abusiva, haja 

vista que a campanha massiva obviamente foi feita pelo referido interesse 

econômico, o que reforça a gravidade da conduta. 

Com efeito, pela quantidade e conteúdo das inúmeras matérias 

publicadas diuturnamente no curto período de 1 (um) mês, restou claro o excesso 

nas  reportagens  jornalísticas,  extrapolando  o  direito  à  liberdade  de  imprensa 

(que, conforme anteriormente ressaltado, não é absoluto), denotando, assim, a 

inequívoca gravidade das circunstâncias da conduta.

Portanto, os fatos subsumem-se perfeitamente às disposições 

do art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/90, verbis:

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:

(...)

XIV  –  julgada  procedente  a  representação,  ainda  que  após  a 

proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do 

representado e de quantos hajam contribuído para a prática do 

ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a 

se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se 

verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato 

_________________________________________________________________________
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120
Fone (62) 3245-5406 - Fax (62) 3243-5238   Homepage: www.prgo.mpf.gov.br

56

http://www.prgo.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou 

pelo  desvio ou abuso do poder de autoridade ou  dos meios de 

comunicação,  determinando  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério 

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o 

caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que 

a espécie comportar;

Destarte,  as  condutas  dos  recorrentes  apuradas  na  AIJE, 

mediante provas robustas, são graves e afetaram a legitimidade e a normalidade 

do pleito eleitoral, estando caracterizado o abuso do poder de autoridade/político 

e dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/90).

II.5 – DA RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES

Nesse  ponto,  cumpre  destacar  a  responsabilidade  de  cada 

recorrente pelas condutas ilícitas ora apuradas. Vejamos.

Quanto  à  recorrente  CLEUSA  MARIA  DE  CARVALHO, 

proprietária  da  agência  Espaço  Nobre  Comunicação  e  Marketing  Ltda, 

responsável pela elaboração das publicidades institucionais divulgadas no jornal 

“É  +  Notícias”,  cabe  ressaltar  que,  não  estando  comprovado  efetivamente  o 

superfaturamento nos contratos de publicidade firmados entre a citada empresa e 

o município de Caldas Novas/GO, e inexistindo participação da recorrente nos 

demais  atos  ilícitos aqui  investigados,  resta  afastada sua responsabilidade na 

presente ação de investigação judicial eleitoral.

No  tocante  ao  recorrente  ERIC  ROBERTO  PESSOA,  como 

proprietário do periódico “É + Notícias”, foi responsável direto pela publicação e 

divulgação  abusiva  das  matérias  jornalísticas  favoráveis  aos  recorrentes 

EVANDO MAGAL e FERNANDO, em detrimento de seus opositores, incidindo, 

assim, na utilização indevida dos meios de comunicação social, nos termos do 

art. 22, caput, da LC nº 64/90.
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No concernente  ao recorrente  JOÃO PAULO TEIXEIRA DO 

CARMO,  na  qualidade  de  chefe  da  Secretaria  Municipal  de  Comunicação  de 

Caldas Novas (SECOM) e, ainda, de coordenador da campanha dos recorrentes 

EVANDO  MAGAL  e  FERNANDO,  conforme  afirmado  em  depoimento  pela 

jornalista  do  periódico  “É  +  Notícias”,  ALINNE  KATTIUSCE  DOS  SANTOS 

REZENDE, (mídia da audiência acostada à fl. 2.313, vol. 13), era o responsável 

pelo  envio  do  material  de  campanha  para  publicação  no  famigerado  jornal,  

estando incurso, assim, no art. 22 da Lei das Inelegibilidades.

Por fim, em relação ao recorrente  EVANDO MAGAL ABADIA 

CORREIA  SILVA,  além  de  diretamente  beneficiado pela  promoção  e 

enaltecimento abusivos em mídia impressa e digital, tinham conhecimento e, no 

mínimo,  anuiu com o referido  uso indevido  dos meios  de comunicação  como 

estratégia  eleitoral,  porquanto  o  seu  coordenador  de  campanha  era  quem 

encaminhava  o  material  para  publicação,  tendo  agido,  assim,  em  conluio  na 

prática  do  ilícito  eleitoral.  Portanto,  a  referida  circunstância  revela  que  o 

candidato,  no  presente  caso,  não  é  apenas  beneficiário,  mas  também 

responsável pelo uso abusivo e indevido dos meios de comunicação, infringindo, 

assim, o art. 22 da LC nº 64/90.

De  outro  lado,  cumpre  destacar  que  não  há  nos  autos 

nenhuma prova de que o recorrente FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE tenha 

contribuído  para  a  prática  do  ato  abusivo,  de  modo  que  a  imposição  da 

penalidade de cassação do diploma, decorre do fato deste ter sido diretamente 

beneficiado  pelo  uso  indevido  dos  meios  de  comunicação,  na  qualidade  de 

candidato  a  vice-prefeito  pela  chapa  do representado  EVANDO MAGAL;  bem 

como da natureza indivisível da chapa majoritária.
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Entretanto,  a  sanção  de  inelegibilidade,  pela  sua  natureza 

personalíssima,  só  deve  ser  cominada  quando  há  prova  da  participação  ou 

ciência  inequívoca  do  candidato  a  vice  nas  ilicitudes  praticadas  por  seu 

companheiro de chapa; o que não aconteceu nos autos.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

“ELEIÇÕES  2012.  PREFEITO.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL  ELEITORAL.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO.  

ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO  

PASSIVO  NECESSÁRIO.  CANDIDATO  BENEFICIADO.  

RESPONSÁVEL.  AGENTE  PÚBLICO.  JURISPRUDÊNCIA.  

ALTERAÇÃO.  SEGURANÇA  JURÍDICA.  (…)  7.  A  sanção  de 

inelegibilidade  tem  natureza  personalíssima,  razão  pela  qual  

incide somente perante quem efetivamente praticou a conduta.  

Recurso  provido  neste  ponto  para  afastar  a  inelegibilidade  

imposta ao candidato beneficiado, sem prejuízo da manutenção  

da  cassação  do  seu  diploma.  Ação  cautelar  e  mandado  de 

segurança  julgados  improcedentes,  como  consequência  do 

julgamento  do  recurso  especial”.  (TSE,  RESPE  nº  84356/MG, 

Acórdão de 21/06/2016,  Relator(a)  Min.  João Otávio De Noronha, 

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume , Tomo 170, 

Data 02/09/2016, Página 73/74) (g.n.)

“RECURSO ELEITORAL - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -  

ELEIÇÕES 2012 - PREFEITA E VICE ELEITOS - ALEGAÇÃO DE 

ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO  E  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE 

SUFRÁGIO  -  SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  –  

RECONHECIMENTO  DA  PRÁTICA  DE  ABUSO  DO  PODER 

ECONÔMICO – PATROCÍNIO DA ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE 

BEBIDAS EM EVENTO FESTIVO – PRELIMINARES REJEITADAS -  

PRESENÇA NOS AUTOS DE PROVA INCONTESTE DO ILÍCITO 

ALEGADO NA INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.  

(…)  -  Na linha  do entendimento  firmado  por  este  Tribunal,  a  
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sanção de inelegibilidade tem natureza personalíssima, sendo 

vedada a  sua aplicação a  investigados que não contribuíram  

para a prática ilícita.  -  Desprovimento do recurso interposto pela  

Prefeita investigada.  Parcial  provimento ao recurso interposto pelo  

Vice-Prefeito”.  (TRE/PI,  AIJE  n  8547,  ACÓRDÃO  de  02/02/2016, 

Relator(a) AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO, Publicação: DJE - 

Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Tomo  26,  Data  16/02/2016,  Página 

15/16) (g.n.)

III – CONCLUSÃO

Destarte, as provas dos autos revelam de forma contundente e 

robusta  a  prática  de  abuso  do  poder  de  autoridade/político  e  dos  meios  de 

comunicação social,  consubstanciado no escancarado e abusivo enaltecimento 

da  imagem  dos  investigados  EVANDO  MAGAL  e  FERNANDO,  por  meio  da 

divulgação massiva e diuturna de matérias jornalísticas favoráveis, encaminhadas 

pelo coordenador da campanha, representado JOÃO PAULO, e publicadas no 

jornal “É + Notícias”, de propriedade do demandado ERIC PESSOA.

Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-

se pelo conhecimento dos recursos eleitorais e, no mérito:

a) pelo  provimento do recurso eleitoral  de  CLEUSA MARIA 

DE CARVALHO para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação a 

esta;

b) pelo  parcial  provimento do  recurso  eleitoral  de  ERIC 

ROBERTO PESSOA apenas para afastar a condenação no art. 73, I e II, da Lei 

nº 9.504/97, e, em consequência, a sanção de multa, mantendo-se a declaração 

de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, por infração ao art. 22,  caput, da 

LC nº 64/90; e
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c) pelo  parcial provimento do recurso eleitoral de  EVANDO 

MAGAL  ABADIA CORREIA SILVA,  FERNANDO  DE OLIVEIRA RESENDE e 

JOÃO PAULO TEIXEIRA DO CARMO apenas para afastar a condenação no art. 

73, I e II, da Lei nº 9.504/97 e, em consequência, a sanção de multa, aplicada a 

EVANDO  MAGAL e  JOÃO  PAULO; e,  ainda,  para  afastar  a  sanção  de 

inelegibilidade imposta  ao  recorrente  FERNANDO  DE  OLIVEIRA RESENDE; 

mantendo-se a  penalidade  de  cassação do  diploma  de  EVANDO  MAGAL 

ABADIA CORREIA SILVA e FERNANDO DE OLIVEIRA RESENDE, e, ainda, a 

sanção de inelegibilidade imposta  aos recorrentes  EVANDO MAGAL ABADIA 

CORREIA SILVA e  JOÃO  PAULO  TEIXEIRA DO  CARMO,  por  incursos  na 

infração eleitoral tipificada no art. 22, caput, da LC nº 64/90.

Goiânia, 08 de agosto de 2017.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
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