
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Pará

Procuradoria Regional Eleitoral no Pará

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  RELATOR(A)  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 1.23.000.002907/2016-29
                                                     Apenso nº 1.23.000.003662/2016-57

O Ministério Público Eleitoral,  por meio do Procurador Regional Eleitoral que

assina ao final, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição da República de 1988 e na Lei

nº 8.038 de 28/05/1990, vem perante Vossa Excelência ajuizar  DENÚNCIA pela prática do

crime do art. 40 da Lei nº 9.504/1997 contra

ZENALDO  RODRIGUES  COUTINHO  JÚNIOR,  prefeito  municipal  de

Belém/PA (mandato de 2017/2020), Doc. de identidade: 3926068 SSP/PA, CPF

116.610.542-34, com endereço funcional: palácio Antônio Lemos, praça Dom

Pedro II, bairro Cidade Velha, Belém/PA e endereço residencial: rua Magalhães

Barata, nº 231/1002, bairro São Brás, Belém/PA; e

ORLY  DA  COSTA  BEZERRA,  jornalista,  Doc.  de  identidade:  80867

SSP/PA, CPF 043.669.562-68, com endereço profissional e residencial: trav.

Perebebuí, nº 2216, bairro Marco, CEP 66087-670, Belém/PA.

1. DOS FATOS CRIMINOSOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS

Em 16/09/2016, por meio da Portaria nº 509/2016, foi instaurado procedimento

investigatório criminal (PIC) nesta Procuradoria Regional Eleitoral no Pará a partir de peças

de informação trazidas ao conhecimento desta instituição pela Coligação partidária “Juntos

pela  mudança”  (PSOL,  PDT,  PV,  PPL)  com  vistas  a  apurar  a  prática  do  ilícito  penal

capitulado  no  art.  40  da  Lei  nº  9.504/1997  praticada  pelo  prefeito  municipal  de  Belém

ZENALDO  COUTINHO  e  o  marqueteiro  de  sua  campanha  eleitoral  de  2016  ORLY

BEZERRA. Em complemento, em 25/11/2016, pela Portaria nº 534/2016, foi instaurado um

Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1476, Umarizal – Belém/PA 
CEP 66.055-200 – PABX: (91) 3299-0111 – www.mpf.mp.br/pa 1



segundo procedimento investigatório (apenso) para apurar os mesmos fatos. 

Compulsando  as  peças  de  informação,  resta  claro  que  os  denunciados  –

ZENALDO COUTINHO e ORLY BEZERRA – em concurso de pessoas e em continuidade

delitiva praticaram livre e conscientemente o crime eleitoral do art. 40 da Lei nº 9.504/1997,

segundo  o  qual  é  crime  na  propaganda  eleitoral  o  uso  de  símbolos,  frases  ou  imagens

associadas  ou  semelhantes  às  empregadas  por  órgão  de  governo,  empresa  pública  ou

sociedade de economia mista.

A propaganda institucional da prefeitura de Belém, sob o comando do prefeito

ZENALDO COUTINHO,  teve  durante  o  seu  primeiro  mandato  (2013  a  2016)  o  slogan

“Fazendo do jeito certo” que era colocado na apresentação e divulgação das obras e serviços

públicos realizados pela prefeitura municipal de Belém em favor  da população,  buscando

passar a ideia de que, agora, na gestão de ZENALDO COUTINHO, diferentemente das outras

gestões,  referidas  obras  e  serviços  públicos  estavam  sendo  entregues  à  população  e  em

melhores condições.  A propaganda institucional com esse slogan se deu maciçamente por

meio da internet e pela afixação de placas nas ruas, tais como abaixo:
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Por outro lado, a propaganda eleitoral  do candidato a reeleição à prefeitura de

Belém ZENALDO COUTINHO, coordenada e pensada pelo marqueteiro ORLY BEZERRA,

teve  como slogan 'Belém no rumo certo,  do jeito  certo',  tentando passar  aos  eleitores  a

necessidade de se dar continuidade à gestão do atual prefeito e candidato a reeleição, pois a

cidade  estaria  no  rumo  certo  e  do  jeito  certo,  isto  é,  no  caminho  da  melhoria  e

desenvolvimento por causa da maneira certa que estaria sendo gerida e administrada,  não

podendo, deste modo, sofrer solução ou quebra de continuidade por outra gestão. 
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Jingle de campanha eleitoral (CD à fl. 31)

Belém no rumo certo, DO JEITO CERTO, com seriedade com a nossa gente.
Vem, Vem
No rumo certo vem com Zenaldo também, vem.
No rumo certo para fazer mais e melhor por Belém, vem. 
45 eu quero mais, com Zenaldo Prefeito para frente se vai.
Mais Mais
Zenaldo (repetidas) 45 eu quero mais
Zenaldo (repetidas) melhor para Belém do Pará
Para  fazer  mais  e  melhor  vai  fazer,  em  Icoaraci  vai  chegar  o  BRT,  Zenaldo  fez  a  estação  do
Mangueirão, e a Nova Augusto Montenegro meu irmão. Fez o novo PSM da 14 e fez novas UPAs para
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agente atender por isso eu voto Zenaldo meu povo, melhor para Belém, mehor para você.
Ele fez, ele faz, vai fazer muito mais. (repetidas)
Zenaldo (repetidas) 45 eu quero mais
Zenaldo (repetidas) melhor para Belém do Pará
Com mais ciclofaixas e mais ciclovias, o tropas Belém e o Cheque Moradia, a Macrodrenagem da
Estrada Nova, Belém mais Bonita e bem mais formosa.
Já fez 9000 moradias povão e fez muito mais pela educação. E tem mais asfalto e iluminação  eu volto
Zenaldo tenho opinião.
Faz o Z, Faz o Z que eu quero ver, faz o Z Zenaldo aê.
45 eu quero mais, com Zenaldo Prefeito para frente se vai.
Zenaldo (repetidas) 45 eu quero mais
Zenaldo (repetidas) melhor para Belém do Pará

Para  melhor  cotejo  dos  slogans de  propaganda  institucional  da  prefeitura  de

Belém e de propaganda eleitoral  de ZENALDO COUTINHO, coordenada e pensada pelo

marqueteiro ORLY BEZERRA, apresentamos-as lado a lado:

Propaganda institucional Propaganda eleitoral 

“Fazendo do jeito certo” “Belém no rumo certo, do jeito certo”

A frase ou expressão “do jeito certo” se repete em ambas as propagandas, não por

ocaso, mas para justamente passar aos cidadãos e eleitores do município de Belém de que o

atual prefeito e candidato a reeleição ZENALDO COUTINHO está gerindo a coisa pública

(RES PUBLICA) da maneira correta e eficiente e, portanto, merece ser mantido no cargo

político por mais um mandato (2017 a 2020); não devendo as melhorias e desenvolvimento

por que passa a cidade de Belém, mesmo diante da crise financeira enfrentada por todos os

municípios do Brasil, sofrer solução de continuidade ou interrupção por outra administração

pública. Com efeito, torna-se irrefutável que as indigitadas propagandas possuem a mesma

semântica e fonética, a evidenciar a associação e semelhança entre elas.

A intenção e vontade livre e consciente de criar um vínculo entre as propagandas

institucional e eleitoral do denunciado ZENALDO COUTINHO fica claro nas declarações do

coordenador e idealizador da campanha eleitoral, o marqueteiro ORLY BEZERRA ao jornal

O Liberal (edição de sexta-feira 26/08/16, fl. 6 da seção Poder, fl. 31 do apenso):

“A campanha  eleitoral  ganha  impulso  a  partir  de  hoje,  com  o  início  da
propaganda gratuita no rádio e televisão. Os candidatos a prefeito ou vereador
terão duas mídias de grande alcance público,  para mostrar suas propostas e
convencer o eleitor. Apesar de o tempo de propaganda na rádio e televisão ter
diminuído de 45 para 35 dias e de muitas campanhas terem sido impactadas
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pela proibição  de  financiamento privado,  os  profissionais  que trabalham na
área de marketing dos candidatos à Prefeitura de Belém estão confiantes nessa
etapa do processo eleitoral e alguns apostam na criatividade para conquistar o
eleitor.
Coordenador  de  marketing  do  candidato  Zenaldo  Coutinho,  que  tenta  a
reeleição, Orly Bezerra explica que, com o tema 'Belém no rumo certo, do jeito
certo', a ideia será mostrar ao eleitor que apesar da crise e das dificuldades que
todas as prefeituras do país têm enfrentado, o candidato tucano fez uma gestão
de realização de obras.  Entre  os exemplos que devem ser mostrados está o
BRT.  'Ele  pegou  (o  BRT)  cheio  de  problemas  da  gestão  anterior.  Precisou
refazer o projeito, fazer nova licitação', lembra o publicitário, destacando que
apesar dos problemas, houve avanço e inauguração em boa parte da obra.”

2. DO DIREITO

2.1. Da competência do Tribunal Regional Eleitoral do Pará ratione materiae e  ratione

personae

O Código Eleitoral prevê

Art. 35. Compete aos juizes: 
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos,
ressalvada  a  competência  originária  do  Tribunal  Superior  e  dos  Tribunais
Regionais; 

A competência deste Egrégio Tribunal Eleitoral mostra-se evidente na medida em

que é público e notório de que o denunciado ZENALDO COUTINHO exerce o cargo político

de prefeito municipal de Belém pela segunda vez (mandato 2017/2020). Com efeito, o art. 68,

inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal preceitua: 

Art. 68. Compete ao Tribunal processar e julgar originariamente:
V - os crimes eleitorais cometidos pelos Juízes Eleitorais, Deputados Estaduais
e  Prefeitos,  nos  dois  últimos  casos,  enquanto  estiverem  no  exercício  do
mandato;

Assim, enquanto estiver como prefeito municipal, o indigitado denunciado deterá

prerrogativa  de  foro  para  o  conhecimento,  processo  e  julgamento  de  crimes  eleitorais  e

conexos nesta Corte Regional, a qual se erige como juiz natural.

O  conhecimento,  processo  e  julgamento  pelos  mesmos  fatos  criminosos  do

denunciado ORLY BEZERRA pode ser assumido por conexão ou continência também por

esta Corte Regional pelo permissivo do enunciado nº 704 da súmula do Supremo Tribunal
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Federal, de acordo com o qual “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do

devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por

prerrogativa de função de um dos denunciados.”

Aqui, trata-se de uma hipótese de continência, nos termos do Código de Processo

Penal, art.  77, I1, em que os ora denunciados praticaram em concurso de pessoas o crime

eleitoral do art. 40 da Lei nº 9.504/1997. 

2.2. Do ajuizamento de ação penal pública incondicionada pelo Ministério Público por

meio  de  procedimento  investigatório  criminal.  Prescindibilidade  de  instauração  de

inquérito policial

Nunca  é  demais  salientar  que  o  Ministério  Público  não  está  obrigado  a

previamente determinar a instauração de inquérito policial pela polícia judiciária para poder,

posteriormente, ajuizar ação penal pública incondicionada. Esta pode ser proposta com base,

para além do inquérito policial, em peças de informação e/ou em procedimento investigatório

criminal, a partir do instante em que o órgão ministerial se convence e dispõe de elementos

probatórios suficientes de autoria e materialidade (justa causa) da prática do delito.  A par

disto, revelar-se-ia uma ingerência indevida do Judiciário no Ministério Público caso fosse

necessário a  prévia autorização judicial  para a  instauração de procedimento investigatório

interno. Desta maneira já se pronunciou este Tribunal Regional Eleitoral na ação penal 334,

cuja ementa se colaciona:

AÇÃO  PENAL.  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  ELEIÇÕES  2014.
PRELIMINAR  DE  DESMEMBRAMENTO  DO  PROCESSO.
PRERROGATIVA DE  FORO.  CONTINÊNCIA.  SÚMULA 704  DO  STF.
FACULDADE DO MAGISTRADO. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE  DESCRIÇÃO  SATISFATÓRIA DOS  FATOS.
PREENCHIMENTOS  DOS  REQUISITOS.  REJEIÇÃO.  QUESTÃO  DE
ORDEM.  ADMISSÃO  DO  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
INICIAL.  INSTAURAÇÃO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PODER
DE INVESTIGAÇÃO. PRECEDENTES. MÉRITO. CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 39, § 5º,  INCISO III,  DA LEI N.º  9.504/97.  REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA  ELEITORAL  NO  DIA  DAS  ELEIÇÕES.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE. SUFICIENTES OS INDÍCIOS DAS PRÁTICAS DOS

1 Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: I - duas ou mais pessoas forem
acusadas pela mesma infração;
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ATOS  E  NÃO  A  CERTEZA  DOS  FATOS.  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA. 
5. O Ministério Público Eleitoral pode realizar investigação e colher elementos
indiciários  sem  que  para  isso  deva  haver  a  prévia  autorização  do  Poder
Judiciário. Questão de ordem admitida.
7. Recebimento da denúncia em desfavor dos acusados. (AP 334, Rel. Célia
Regina de Lima Pinheiro, DJE 28/07/16)

A relatora Célia Regina de Lima Pinheiro, com fulcro nos julgados – HC 1824572,

DJE 28/03/16 e HC 3261703, DJE 09/03/16 – do STJ, expôs a matéria nos seguintes termos:

“Ocorre que, o presente caso é diferente, pois a investigação prévia não foi
realizada por meio de inquérito policial, mas por procedimento administrativo
instaurado pelo próprio Ministério Público Eleitoral, detentor do dominus litis.
Nestes  casos,  a  jurisprudência  entende  que  não  há  necessidade  de  prévia
autorização ou supervisão pela autoridade judiciária, pois a Lei 8.625/1993, Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, não traz a previsão de autorização
prévia para investigar agentes com foro por prerrogativa de função, bem como
uma eventual autorização para instauração de procedimento interno no próprio
Parquet seria  uma ingerência  camuflada  do  Poder  Judiciário  no  Ministério
Público Eleitoral, o que não possui amparo em nosso ordenamento.
(…)
Diante  disso,  é  desnecessária  a  prévia  autorização  deste  Tribunal  para  a
investigação do Sr. Rosiel Sabá da Costa, Prefeito do Município de Mocajuba,
e, por isso, detentor de prerrogativa de foro, pelo que, em razão da natureza
eleitoral do crime que lhe é imputado, deve ser processado e julgado por este
Tribunal Regional Eleitoral, como se entende pela Súmula 702 do STF.”

Com efeito, não se divisa qualquer ilegitimidade no ajuizamento desta ação penal

a partir de procedimento investigatório criminal instaurado por esta Procuradoria Regional

Eleitoral,  por se cuidar de crime eleitoral e pessoa com prerrogativa funcional de foro em

tribunal eleitoral.

2.3. Do crime do art. 40 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) praticado em concurso de

2 “5. A ação penal pode basear-se em elementos probatórios oriundos ou não do inquérito policial, que
não é seu suporte exclusivo de justa causa. Assim, admitindo-se, em tese, a persecução criminal por
qualquer fonte confiável de prova, estatal ou mesmo particular, nada impede seja essa fonte de prova
provinda do órgão Ministerial. 6. No presente caso, que trata de investigação em foro privilegiado,
admite, também, essa Corte ser desnecessária a prévia autorização do Tribunal  competente para a
colheita de elementos indiciários pelo Ministério Público.”
3 “1. Não se extrai da  Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - a necessidade
de prévia autorização do Tribunal Estadual respectivo para investigação de agente com prerrogativa de
foro.”
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pessoas e em continuidade delitiva por Zenaldo Coutinho e Orly Bezerra

A Lei nº 9.504/1997 preceitua como crime:

Art.  40.  O  uso,  na  propaganda  eleitoral,  de  símbolos,  frases  ou  imagens,
associadas  ou  semelhantes  às  empregadas  por  órgão  de  governo,  empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção,
de  seis  meses  a  um  ano,  com  a  alternativa  de  prestação  de  serviços  à
comunidade pelo  mesmo período,  e  multa  no valor  de dez  mil  a  vinte  mil
UFIR. 

Sobre esse tipo penal, Rodrigo López Zilio leciona (Crimes Eleitorais. Salvador:

Ed. Juspodivm, 2014, pp. 239 a 241):

“O art. 40 da Lei nº 9.504/97 tipifica o crime de uso, na propaganda eleitoral,
de  símbolos  semelhantes  aos  empregados  por  órgãos  de  governo.  A regra
protege a lisura dos meios de propaganda eleitoral, buscando apartar os atos de
cunho eleitoral dos atos da administração pública. Tenciona-se afastar o uso da
máquina pública para favorecer determinado candidato, partido ou coligação,
evitando-se a apropriação indevida de símbolos de governo e preservando a
isonomia entre os candidatos.
O tipo penal prevê que é crime usar, na propaganda eleitoral, símbolos, frases
ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo,
empresa  pública  ou  sociedade  de  economia  mista.  A  conduta  tipificada,
portanto, é a utilização efetiva de símbolos de governo na propaganda eleitoral.
A expressão 'propaganda eleitoral'  deve receber  interpretação ampliativa,  de
modo a abranger, também, a propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea
(ou seja, a realizada antes do período legalmente previsto pelo art. 36, caput, da
Lei  nº  9.504/97).  A  tipificação,  contudo,  não  é  extensiva  à  propaganda
partidária  ou intrapartidária,  exceto  se  essas  duas  formas de  propaganda se
configurarem como indevida propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada.
O art. 40 da Lei das Eleições tipifica o crime no uso de 'símbolos, frases ou
imagens' semelhantes às de órgão governamental. Neste passo, o que a lei veda
e pune criminalmente é o uso em, propaganda eleitoral, de imagem ou símbolo
de governo. (…)
Para Velloso e Agra, 'símbolos são as marcas utilizadas pelos entes públicos,
associando  uma  ideia  a  um  órgão  governamental'.  Neste  contexto,  por
exemplo, na expressão 'frases' entram os slogans e nas 'imagens' os logotipos
utilizados pela Administração Pública. (…)
A proibição  se  estende  ao  uso  de  símbolos  associados  ou  semelhantes  às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia
mista,  ou  seja,  a  todos  os  órgãos  pertencentes  à  administração  direta  ou
indireta.
Os símbolos,  frases  e  imagens não precisam ser iguais  aos  utilizados pelos
órgãos  de  governo,  bastando  a  prova  da  semelhança  ou,  ainda,  da  mera
associação.  Em  síntese,  esses  símbolos,  frases  ou  imagens,  usados  na
propaganda eleitoral, não podem evocar a lembrança ou associação de que, em
verdade, são identificadores da administração pública lato sensu. (…)
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É crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa (inclusive, mas
não apenas o candidato).
O  art.  40  da  Lei  nº  9.504/97  não  exige  a  prova  de  nenhuma  finalidade
específica do autor da conduta. É suficiente, apenas, a ação livre e consciente
de usar, na propaganda eleitoral, símbolos, frases ou imagens, associados ou
semelhantes  às  empregadas  por  órgão  da  Administração  Pública  direta  ou
indireta.
O crime resta consumado no momento que é divulgada a propaganda eleitoral
com símbolos,  imagens  ou frases  semelhantes  ou  associadas  a  de  qualquer
órgão de governo. ”

Pois bem, no caso concreto, resta evidente a prática do crime do art. 40 da Lei nº

9.504/1997  pelos  denunciados  ZENALDO  COUTINHO,  prefeito  de  Belém  e  candidato

reeleito,  e  ORLY BEZERRA, o marqueteiro  da  campanha eleitoral,  ao lançarem mão na

propaganda eleitoral  de 2016 do  slogan ou frase “Belém no rumo certo,  do jeito  certo”,

buscando criar e incutir na mentalidade dos eleitores uma associação e semelhança ilegítimas

com a propaganda institucional da prefeitura de Belém que tinha como slogan “Fazendo do

jeito certo”. 

Propaganda institucional Propaganda eleitoral 

“Fazendo do jeito certo” “Belém no rumo certo, do jeito certo”

É clarividente a associação e semelhança semântica e fonética entre os slogans ao

usar a frase “do jeito certo”, com a finalidade de interiorizar nos cidadãos e eleitores de Belém

a necessidade de dar continuidade à gestão do prefeito e candidato ZENALDO COUTINHO,

pois ele estaria a fazer as obras e serviços públicos da maneira correta e eficiente, apesar da

crise financeira por que passa todos os municípios brasileiros. 

Não se tratou, é bom que se diga, do uso de símbolos nacional, estadual, distrital

ou municipal, ou ainda, de cores nas propagandas institucional e eleitoral,  que é legítimo,

como já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral na Cta 12714 e REsp 263805.

4 “Consulta. Propaganda eleitoral. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Uso. Possibilidade.
Não há vedação para o uso, na propaganda eleitoral, dos símbolos nacionais, estaduais e municipais,
sendo punível a utilização indevida nos termos da legislação de regência.
5 “-  A utilização de determinada  cor  durante  a  campanha  eleitoral  não se  insere  no  conceito de
símbolo, nos termos do art. 40 da Lei 9.504/97. - A referida norma é expressa ao dispor que há crime
caso a propaganda utilize símbolo,  imagem ou frase  associadas  ou semelhantes às utilizadas  pela
Administração Pública. - Na espécie, inviável dar a extensão que requer o autor à utilização de cor
como símbolo, para fins do art. 40 da Lei das Eleições. - A lei penal deve ser interpretada estritamente
- garantia do princípio da legalidade. 

Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1476, Umarizal – Belém/PA 
CEP 66.055-200 – PABX: (91) 3299-0111 – www.mpf.mp.br/pa 19



O bem jurídico protegido pelo tipo penal – regularidade da propaganda eleitoral

contra  a  utilização  desvirtuada  da  máquina  pública  –  foi  violado  pela  conduta  dos

denunciados, que livre e conscientemente a praticaram, não se exigindo a demonstração de

um dolo específico, apenas o genérico, e a consumação se deu com a mera veiculação da

propaganda eleitoral ilegítima, ao fazer uso deliberado da expressão “do jeito certo”, a mesma

usada na propaganda institucional da prefeitura de Belém.

Os denunciados ZENALDO COUTINHO e ORLY BEZERRA cometeram o delito

do art. 40 da Lei nº 9.504/1997 em concurso, nos termos do art. 29 do Código Penal, uma vez

que fica  claro  que  objetivaram associar  e  criar  semelhança  semântica  e  fonética  entre  as

propagandas  institucional  da  prefeitura  de  Belém e  da  campanha  eleitoral  de  2016,  e  a

conduta delitiva foi continuada, nos termos do art. 71 do Código Penal, na medida em que se

desdobrou em diversos atos de propaganda eleitoral na internet e pela afixação de placas em

ruas dentro do contexto do pleito de 2016 para o cargo de prefeito municipal de Belém.

Sobre os mesmos fatos e circunstâncias desta ação penal, a coligação majoritária

“Juntos pela mudança” (PSOL, PDT, PV, PPL) ajuizou representação eleitoral por propaganda

eleitoral  irregular,  que  foi  tombado  sob  o  nº  6889.2016.6.14.0098,  contra  ZENALDO

COUTINHO e sua coligação “União para uma Belém do bem”. Neste processo eleitoral foi

reconhecido  a  ilicitude  da  propaganda  eleitoral  por  fazer  indevida  associação  e  criar

semelhança com propaganda institucional, mas em virtude de se cuidar de ação cível, e não

penal,  o tribunal eleitoral  não poderia  aplicar  a penalidade de multa do art.  40 da Lei nº

9.504/1997. Segue a ementa do julgado:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.  SLOGAN  DE  CAMPANHA
COINCIDENTE  COM  PROPAGANDA  INSTITUCIONAL.  SUPOSTA
INFRAÇÃO  AO  ARTIGO  40  DA  LEI  Nº  9.504/97.  TIPO  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA NELE PREVISTA PELA
VIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.  RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A imposição da penalidade prevista no artigo 40 da Lei nº 9.504/1997 só é
possível  em sede  de  Ação  Penal,  a  ser  promovida  pelo  Ministério  Público
Eleitoral. 
2.  O  reconhecimento  da  irregularidade  da  propaganda  pode  ensejar  a
determinação de  cessação da  propaganda,  no exercício  do poder  de  polícia
conferido aos juízes eleitorais.
3.  Havendo descumprimento  da decisão  judicial  que proibira  veiculação de
propaganda  com  trecho  coincidente  com  a  propaganda  institucional  da
prefeitura de Belém, a aplicação da astreintes é medida que se impõe.
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4. Recurso provido em parte.  (RE 6889, Rel.  Lucyana Said Daibes Pereira,
publicado em sessão 02/12/16).

A relatora Lucyana Said Daibes Pereira deixou consignado:

“(…) no caso concreto, a propaganda eleitoral do recorrente utilizou o slogan
'Belém no rumo certo. Do jeito certo' expressão que estaria relacionado com
aquele utilizado na propaganda institucional da prefeitura de Belém 'Fazendo
do jeito certo'.
Já por ocasião do exame da tutela de urgência para dar efeito suspensivo ao
presente  recurso,  entendi  que  pela  utilização da  frase  'do  jeito  certo'  como
integrante do seu slogan de campanha,  o candidato parece se beneficiar  do
mesmo sistema de  publicidade  oficial,  que  tem o  slogan  'Fazendo do jeito
certo', dando a entender, aos olhos da população, que a propaganda eleitoral
seria mera continuação à propaganda institucional paga pelos cofres públicos
do Município.
Na hipótese, embora não vislumbre que todo o slogan de campanha eleitoral
tenha violado as  normas  de propaganda eleitoral,  na frase  'Belém no rumo
certo. Do jeito certo', a expressão do 'jeito certo' inegavelmente coincide com o
slogan  da  prefeitura  'Fazendo do jeito  certo',  o  que,  aparentemente  viola  o
disposto no art. 40 da Lei nº 9.504/1997 que proíbe a utilização de 'símbolos,
frases  ou  imagens  associadas  ou  semelhantes  às  empregadas'  pela
Administração devendo, portanto, ser proibida a sua veiculação.”
 

2.4. Das penas do crime do art. 40 da Lei nº 9.504/1997

O preceito secundário do art. 40 da Lei nº 9.504/1997 prevê pena de detenção de

seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo

período, e multa no valor de dez mil a vinte mil ufir.

Com efeito é crime de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima em abstrato

não ultrapassa dois anos de privação de liberdade, sendo possível se aplicar o instituto da

transação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/1995), além do instituto da suspensão condicional do

processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), na medida em que a pena mínima em abstrato não

excede a um ano de privação de liberdade. E esses institutos não são afastados mesmo com a

incidência, em tese, do aumento da pena pela continuidade delitiva já mencionada alhures

(art. 71 do Código Penal), porquanto a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) não é

capaz de fazer ultrapassar a pena mínima de até um ano, para a suspensão condicional do

processo, tampouco a pena máxima de até dois anos, para a transação penal. 

Cumpre  salientar  que  no  próprio  preceito  secundário  do  art.  40  da  Lei  nº

9.504/1997  há  previsão  da  aplicação  da  pena  alternativa  de  prestação  de  serviços  à

comunidade e multa no valor de dez mil a vinte mil ufir em substituição à pena privativa de
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liberdade. Assim, o próprio legislador eleitoral, especificamente para esse tipo penal, já previu

a possibilidade da aplicação substitutiva de pena restritiva de direito, inclusive definindo-a.

Então, desde já se pugna pela aplicação aos denunciados das penas de prestação

de serviços à comunidade e de multa no valor máximo em virtude da continuidade delitiva;

advertindo, sobretudo, o denunciado ZENALDO COUTINHO de que a prestação de serviços

à comunidade e a multa não podem ser utilizadas como instrumento de promoção pessoal,

devendo restar claro para os beneficiários que se cuidam de sanções penais pela inobservância

da legislação eleitoral.

2.5. Da instrução probatória

Sem  prejuízo  do  requerimento  de  outros  meios  de  prova  que  se  fizerem

necessários no decorrer do processo, desde já se pugna pela oitiva do representante legal da

Coligação “Juntos pela mudança” (PSOL, PDT, PV, PPL) que tem sede na avenida Nazaré,

vila Leopoldina,  172, entre  avenida Generalíssimo Deodoro e avenida 14 de Março, CEP

66060-180.

2.6. Da proposta de transação penal

Como já dito ao norte, é possível a proposta de transação penal aos denunciados,

uma vez que a pena máxima em abstrato para o tipo penal do art. 40 da Lei nº 9.504//1997

não  ultrapassa  dois  anos  de  privação  de  liberdade,  sendo,  portanto,  um crime  de  menor

potencial ofensivo, ainda que incida a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade

delitiva. 

Então  desde  já  se  propõe  transação  penal,  nos  termos  do  art.  76  da  Lei  nº

9.099/1995, segundo o qual

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá
propor  a  aplicação  imediata  de  pena  restritiva  de  direitos  ou  multas,  a  ser
especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável,  o Juiz poderá
reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I  -  ter  sido  o  autor  da  infração  condenado,  pela  prática  de  crime,  à  pena
privativa de liberdade, por sentença definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III  -  não indicarem os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a  personalidade  do
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agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a
adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à
apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração,
o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência,  sendo  registrada  apenas  para  impedir  novamente  o  mesmo
benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no
art. 82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de
certidão  de  antecedentes  criminais,  salvo  para  os  fins  previstos  no  mesmo
dispositivo,  e  não  terá  efeitos  civis,  cabendo  aos  interessados  propor  ação
cabível no juízo cível.

Propõe-se a aplicação imediata de prestação pecuniária no valor de 15 mil ufir (1

ufir  =  R$  1,06)  para  cada  denunciado,  em  razão  da  continuidade  delitiva,  destinada  à

instituição ou órgão selecionado pelo juízo.

3. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer 

(i) a notificação dos denunciados para, se quiserem, oferecer resposta no prazo de

quinze dias;

(ii) propõe desde já a transação penal, por força do art. 76 da Lei nº 9.099/1995,

nos termos do item 2.6;

(ii) o RECEBIMENTO da denúncia para seu regular processamento;

(iii) a produção de provas por todos os meios em Direito admitidos, especialmente

a indicada no item 2.5;

(iv) a PROCEDÊNCIA desta Denúncia a fim de que ZENALDO COUTINHO e

ORLY BEZARRA sejam  CONDENADOS como  incursos,  em  continuidade  delitiva,  no

crime do art. 40 da Lei nº 9.504/1997.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2017.

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO PARÁ
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