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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 84ª ZONA ELEITORAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Promotor de 
Justiça Eleitoral in fine assinado, com fulcro nos artigos 127 e seguintes da 
Constituição Federal, artigo 72 e seguintes da Lei Complementar nº 75/93, artigo 92, 
III, da Lei Complementar Estadual nº 11/96 vem, perante V. Exa., com fundamento 
nos arts. 36 e segs., da lei 9.504/97, oferecer REPRESENTAÇÃO contra MARIO 
SILVIO MENDES NEGROMONTE JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, deputado 
estadual, natural de Paulo Afonso/BA, nascido em 31/08/1980, filho de Mario Silvio 
Mendes Negromonte e Ena Vilma Pereira de Souza Negromonte, residente à 
Avenida Apolônio Sales, 698, Centro, Paulo Afonso/BA e DELMIRO ALVES DE 
MATOS, brasileiro, casado, maior, agricultor, nascido em 07/02/1967, filho de Lúcia 
Alves de Matos e Arlindo Alves de Matos, residente no Povoado Riacho, Zona Rural, 
Município de Paulo Afonso/BA, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a 
seguir expostos: 

 
DOS FATOS E DO DIREITO 
  
O primeiro Representado é eleitor do Município de Paulo Afonso e 

virtual candidato nas próximas eleições municipais. 
 
Conforme demonstram as fotografias anexas, foi afixado um outdoor 

na Avenida Contorno, uma das principais vias públicas do Município de Paulo 
Afonso veiculando propaganda da denominada “Festa do Bode”. 

 
Na referida peça publicitária estão contidas informações atinentes à 

data, local e atrações do evento, bem como indica como apoiadores o Ministro das 
Cidades, Mário Negromonte, e seu filho, o ora representado, Mário Negromonte 
Júnior. Consta ainda no outdoor as logomarcas da Companhia Hiderlétrica do São 
Francisco – CHESF, e da Petrobrás, do Banco do Nordeste, do Governo do Estado 
da Bahia, da Secretaria de Agricultura da Bahia, da ADAB – Agência de 
Desenvolvimento Agrário da Bahia, e EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento 
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Agrícola, bem como, com o mesmo destaque, os nomes do Ministro Mário 
Negromonte (em fonte azul) e do Deputado e ora representado. 

 
Ressalte-se que o outdoor em questão fora veiculado pela COOMAB, 

cooperativa de produtores rurais atualmente dirigida pelo segundo representado,  
Delmiro Alves de Matos, conhecido como “Delmiro do Bode”, indivíduo que já 
exerceu o cargo de vereador e é entusiasmado correligionário do representado. 

 
É de se ressaltar que tal propaganda ocorre de forma ostensiva às 

margens de uma avenida de grande movimento, a poucos metros do Terminal 
Rodoviário de Paulo Afonso, o que potencializa a lesividade da propaganda 
antecipada, estabelecendo ilegítima vantagem para o pré-candidato, em detrimento 
dos demais postulantes a cargo eletivo nas próximas eleições, neste Município. 

 
A situação é ainda piorada pelo fato de que o outdoor veiculava as 

logomarcas de instituições públicas da esfera federal e estadual, o que denota o uso 
da máquina pública para a promoção pessoal do primeiro representado.  

 
Sobre a propaganda eleitoral, assim dispõe o art. 36 da Lei nº 

9.504/97, in verbis: 
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de 
julho do ano da eleição. 
 
Ora, a Lei 9.504/97, ao tratar da propaganda, o fez não só com 

relação à expressa, mas disciplinou também a propaganda subliminar.  
 
O Dicionário Aurélio traz a seguinte definição para o vocábulo 

'subliminar': 
"Psicol. Diz-se de um estímulo que não é suficientemente intenso para 
que o indivíduo tome consciência dele, mas que, quando repetido, 
atua no sentido de alcançar um efeito desejado." 
 
Assim, a mensagem veiculada pelos representados, além de 

configurar promoção pessoal, é, no mínimo, uma espécie de propaganda eleitoral 
subliminar. Diz-se “no mínimo” porque, no entender do Ministério Público Eleitoral, o 
estímulo trazido pelo multicitado outdoor é intenso e ostensivo, fazendo com que os 
indivíduos tomem consciência dele.  

 
Cumpre ressaltar que, ainda que o beneficiário não tenha comunicado 

formalmente a sua intenção de concorrer à eleição ou não tenha sido escolhido em 
convenção, tais circunstâncias não afastam a configuração da propaganda eleitoral, 
sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97. 

 
Válida a transcrição dos seguintes arestos: 
 
TSE-005154) REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA. OUTDOOR. 
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, recebem-se como agravo 
regimental os embargos de declaração opostos contra decisão 
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monocrática. 
2. É de se reconhecer a configuração da propaganda eleitoral 
extemporânea por intermédio de mensagem em outdoor com 
fotografia em grande destaque do prefeito, candidato à reeleição, com 
alusões à sua maciça aprovação popular. 
3. Conforme jurisprudência desta Corte, para verificação de 
propaganda subliminar, não deve ser observado apenas o texto da 
propaganda, mas também outras circunstâncias, tais como imagens, 
fotografias, meios, número e alcance da divulgação. (Embargos de 
Declaração em Agravo de Instrumento nº 10010, TSE/PR, Rel. 
Arnaldo Versiani Leite Soares. j. 12.11.2009, DJe 01.02.2010). 
 
*TSE-004575) AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PROPAGANDA ANTECIPADA 
SUBLIMINAR. ÂMBITO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 
DIVULGAÇÃO. MENSAGEM. CANDIDATO. DESTAQUE. 
REALIZAÇÕES. FUTURAS. MULTA. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. 
DECISÃO. TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. 
DESPROVIDOS. 
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do 
relator hão de ser recebidos como agravo regimental. Esta Corte não 
está vinculada ao primeiro juízo de admissibilidade feito na instância 
de origem. O prazo para ajuizamento de representação por 
propaganda eleitoral extemporânea é até a data da eleição (Ac. nº 
25.893/AL, rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 14.09.2007). A 
jurisprudência desta Corte entende como "[...] ato de propaganda 
eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma 
dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação 
política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a 
concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função 
pública [...]" (Ac. nº 15.732/MA, DJ de 07.05.99, rel. Min. Eduardo 
Alckmin). A atual jurisprudência desta Corte é no sentido de que 
"Constatada a propaganda extemporânea realizada em programa 
partidário, consagra-se a aplicação da pena de multa prevista no art. 
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97" (Ac. nº 4.886/SP, DJ de 05.08.2005, rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros). Agravos regimentais a que se 
negam provimento. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral 
nº 26833, TSE/MG, Rel. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. j. 
05.08.2008, unânime, DJ 29.08.2008, p. 13). 
 
*TSE-004303) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO 
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. 
ART. 36, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO. OUTDOOR. 
MENSAGEM. ANO NOVO. FOTOGRAFIA. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO. INTERNET. LOGOMARCA. PARTIDO POLÍTICO. 
VEREADOR. ANO ELEITORAL. REEXAME. AUSÊNCIA. DISSÍDIO. 
JURISPRUDÊNCIA. REITERAÇÃO. ARGUMENTOS. RECURSO. 
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FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. 
Agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão 
impugnada. Reiteração de argumentos do recurso. 
A Corte Regional entendeu que ficou caracterizada a propaganda 
eleitoral extemporânea por ter o representado divulgado, de forma 
maciça, por meio de diversos outdoors, mensagem de felicitação pela 
passagem do ano de 2006, acompanhada de ampla fotografia, 
menção a partido político e endereço eletrônico (sítio na Internet). 
Eventual conclusão em sentido contrário demanda o reexame de fatos 
e provas da causa, o que é vedado em sede de recurso especial 
(Súmulas nº 279/STF e nº 7/STJ). 
A análise dos pressupostos gerais e específicos de recorribilidade, 
inclusive o crivo sobre a plausibilidade e a razoabilidade das 
alegações pelo Tribunal a quo, não constituem usurpação da 
competência da instância superior. Precedentes. 
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o fato de não se concretizar 
a candidatura não afasta a imputação de multa por propaganda 
eleitoral extemporânea. 
Quanto à ausência de pedido expresso de votos e menção à eleição 
na propaganda, esta Corte entende que, "(...) a fim de verificar a 
existência de propaganda subliminar, com propósito eleitoral, não 
deve ser observado tão-somente o texto dessa propaganda, mas 
também outras circunstâncias, tais como imagens, fotografias, meios, 
número e alcance da divulgação" (RESPE nº 19.905/GO, DJ de 
22.08.2003, Rel. Min. Fernando Neves). 
 
O art. 40-B, caput, da Lei n. 9.504/97 dispõe, in verbis: 
 
“A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída 
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, 
caso este não seja por ela responsável”. (grifo nosso). 
 
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o prévio 

conhecimento restará caracterizado se as circunstâncias e peculiaridades do caso 
concreto revelarem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da 
publicidade, senão vejamos: 

 
TREPA-002254 - RECURSO ELEITORAL ORDINÁRIO. 
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VIOLAÇÃO AO ART. 36, 
§ 3º DA LEI Nº 9.504/97. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE 
DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA 
SENTENÇA ATACADA. IMPROVIMENTO. 
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a novel 
propaganda não exerceu papel preponderante no convencimento do 
magistrado, tampouco serviu de fundamento para a sentença, não 
evidenciando, outrossim, qualquer prejuízo para a parte. Preliminar 
rejeitada. 
2. A legitimidade passiva para a presente ação é aferida em razão 
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do autor ser o beneficiário direto da propaganda extemporânea, 
mesmo que ainda não exista candidatura posta ou registrada. 
Preliminar rejeitada. 
3. Consoante jurisprudência firmada pelo TSE, a propaganda feita 
por meio de outdoor já sinaliza o prévio conhecimento do 
beneficiário. 
4. O uso de outdoor, por si só, já caracteriza propaganda ostensiva, 
pois exposta em local público de intenso fluxo e com forte e imediato 
apelo visual. Não obstante, é sabido que a propaganda eleitoral por 
meio de outdoor é vedada até mesmo no período eleitoral 
propriamente dito, o que torna sua utilização no período pré-eleitoral 
irregular por dupla motivação: primeiro em razão da veiculação de 
propaganda extemporânea e segundo pelo uso de meio de 
publicidade vedado, situações que ferem de morte o disposto nos 
arts. 36, § 3º c/c art. 39, § 8º, todos da Lei nº 9.504/97. 
5. In casu, consta dos autos prova documental da propaganda 
eleitoral extemporânea, merecendo a sentença a quo ser mantida por 
seus próprios fundamentos. 
6. Improvimento. (Recurso Ordinário nº 2234 (20419), TRE/PA, Rel. 
João José da Silva Maroja. j. 01.07.2008, unânime, DOE 04.07.2008, 
p. 09, grifo nosso). 
 
De fato, conforme já dito acima, impossível se ventilar a possibilidade 

do representado ignorar a existência de tal propaganda, até mesmo pela localização 
privilegiada da pça publicitária em questão.. 

 
Mesmo sabendo da existência do mencionado engenho publicitário, o 

requerido não adotou qualquer providência para retirá-lo, anuindo com a prática da 
propaganda irregular, concordando e colaborando com o EMPORCALHAMENTO  - 
com o perdão da expressão – da cidade.  

 
Frise-se que o mega-cartaz somente foi retirado e, mesmo assim, em 

parte, após a irregularidade ter sido divulgada por inúmeros veículos da imprensa 
local, estadual e nacional, inclusive com publicação de matéria na Revista Época, 
intitulada “Deu Bode na Festa”, publicada no dia 18 de novembro de 2011 e que 
pode ser lida através do link 
http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2011/11/deu-bode-na-festa.html 
(impressão da matéria segue em anexo). 

 
Dessa forma, presente a sua legitimidade para figurar no pólo passivo 

da presente demanda. 
 
Por outro lado, cumpre ponderar que, sem sombra de dúvidas, o teor 

da propaganda ora analisada caracteriza propaganda eleitoral antecipada. 
 
Tanto a doutrina como os Tribunais Superiores já firmaram o 

entendimento de que para que reste caracterizada a propaganda eleitoral não é 
necessário pedido expresso de votos, devendo ser observada a existência de 
mensagem subliminar que induza o eleitor à conclusão de que o beneficiário da 

http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2011/11/deu-bode-na-festa.html
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propaganda é o mais apto para exercer o mandato eletivo, o que ocorre no presente 
caso. 

O que se percebe através de uma rápida visualização das fotografias 
em anexo é, sem sombra de dúvida, a configuração de uma propaganda eleitoral.  

 
O imenso outdoor faz referência aos nomes do representado, 

Deputado Estadual, e de seu genitor, Ministro das Cidades, e vincula o mérito pela 
realização dos mesmos a ambos e a instituições públicas de âmbito estadual e 
federal, insinuando a sua ascendência sobre tais entidades. 

 
A intenção clara do material publicitário é o de difundir a imagem 

pessoal do representado, promovendo-o e lançando-o, desde já, como pré-
candidato a cargo eletivo, nas eleições municipais a serem realizadas no ano de 
2012. 

Dessa forma, conclui-se que o representado fez veicular propaganda 
eleitoral em desacordo com o disposto no art. 36, caput, da Lei Eleitoral 9.504/97, 
devendo se sujeitar à multa prevista no §3° do referido dispositivo legal.  

 
De outro lado, necessário resgatar a limpeza urbana e a 

regularidade eleitoral,  pois que a propaganda não pode permanecer onde foi 
afixada. 

DOS PEDIDOS: 
 
Invocando o procedimento previsto no art. 96 e §§5° e seguintes, da 

Lei Eleitoral (9.504/97), requer o Ministério Público Eleitoral: 
 
1) seja determinada aos representados a imediata remoção da 

propaganda, sob pena do crime de desobediência e multa diária a ser fixada por V. 
Exa; 

2) Sejam os representados notificados para apresentar defesa, 
querendo, no prazo de 48 horas, bem como para que informem os nomes e 
endereços dos responsáveis pela referida publicação, bem como os nomes e 
endereços da empresa contratada para elaborar a peça publicitária, solicitando a 
posterior intimação dos mesmos para que informem a este Juízo o quantum total 
gasto na propaganda; 

 
3) Seja julgada procedente a representação, para aplicar-se a cada 

um dos representados a multa prevista no art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97. 
 
Protesta por todos os meios de prova admitidos em Direito, em 

especial as fotografias ora acostadas. 
 
Pede deferimento. 
 
Paulo Afonso, 24 de novembro de 2011. 
 

 
Hugo Casciano de Sant'Anna 
Promotor da 84ª Zona Eleitoral 


