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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA ____ ZONA ELEITORAL DO 

ESTADO DO PIAUÍ (TERESINA-PI) 

 

 

 

A COLIGAÇÃO “A MUDANÇA COM A FORÇA DO POVO”, partido político 

temporário formada pelas agremiações PL, PTB, REPUBLICANOS e PMN, vem, na 

melhor forma de direito e com o acatamento de estilo, por conduto de causídico in 

fine signatário, perante Vossa Excelência, com supedâneo no art. 22, da Lei 

Complementar 64/90, ajuizar 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE)  

POR ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECÔNOMICO  

C/C PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA 

em desfavor de KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, doravante 

denominado KLEBER MONTEZUMA, candidato a Prefeito pela Coligação “O POVO 

FAZ ACONTECER” (PSDB PP,PSL, AVANTE, PDT, DEM, PMB, PODEMOS, PV), 

com endereço e dados cadastrais constantes do banco de dados da Justiça 

Eleitoral; de EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, doravante denominado R.SILVA, 

candidato a Vice-Prefeito na chapa do primeiro investigado, com endereço e dados 

cadastrais constantes do banco de dados da Justiça Eleitoral; de FIRMINO DA 

SILVEIRA SOARES FILHO, doravante denominado FIRMINO FILHO, atual Prefeito 

de Teresina, com endereço para receber intimações na sede da Prefeitura Municipal 

de Teresina localizada Pca Marechal Deodoro da Fonseca, 860, Palácio da Cidade, 

Térreo – Centro, Teresina-PI CEP: 64000-160; de KÁTIA LUCIANA NOLÊTO DE 

ARAUJO DANTAS, atual Secretária Municipal de Educação de Teresina, com 

endereço para receber intimações na R. Areolino de Abreu, 1507 - Centro (Norte), 

Teresina - PI, 64000-180; e da COLIGAÇÃO O POVO FAZ ACONTECER, 

representada pelas agremiações PSDB-PP-PSL-AVANTE-PDT-DEM-PMB-PV-

PODEMOS, com endereço para receber intimações constantes na base de dados da 

Justiça Eleitoral, pelas razões de fato e de direito a seguir alinhavadas: 
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1. DOS FATOS 

 

Os investigados estão cometendo uma série de irregularidades nas 

eleições que se avizinham, de modo a comprometer a lisura do pleito, a moralidade 

das eleições e ferindo o princípio da isonomia eleitoral. 

 

As condutas deletérias acima referidas foram de tamanha gravidade e 

publicidade, afetando sobremaneira a normalidade e a regularidade das eleições 

municipais de 2020, que não podem passar impunes e indenes das devidas e 

indispensáveis responsabilizações no âmbito desta d. Justiça Especializada. 

 

Para fins de melhor ilustrar a série de irregularidades, faz-se necessário, 

doravante, minudenciar cada situação de abuso de poder e conduta vedada 

perpetradas em proveito direto da candidatura dos Investigados, senão vejamos:   

 

1.1. DOS GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ACIMA 

DO VALOR LEGALMENTE PERMITIDO E EM PERIODO 

PROIBIDO – ABUSO DE PODER ATRAVÉS DAS 

PROPAGANDAS EM TVS 

 

Os investigados, estão realizando uma série de gastos e propaganda 

institucional através dos canais de TVs locais, desequilibrando o pleito por fazer 

esses gastos acima do limite permitido por lei, bem como divulgando publicidade 

propaganda institucional em período vedado. 

 

As propagandas institucionais estão acontecendo a partir das aulas 

veiculadas nas redes de TVs locais, tendo em vista a suspensão das aulas 

presenciais decorrentes da pandemia do COVID-19. 

 

O anúncio desses gastos com publicidade e a sua forma estão melhor 

destacados no post do próprio investigado FIRMINO FILHO realizado em sua conta 

no Instagram, onde cita os canais de TVs locais que transmitirão as aulas remotas 

contendo propaganda institucional. Vejamos: 
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A postagem acima demonstra que os investigados estão utilizando-se das 

aulas e da necessidade dos estudantes em ter o aprendizado continuado para 

realizar propaganda institucional da Prefeitura de Teresina. 

 

Essa propaganda institucional ocorreu de forma abusiva quando ainda era 

permitido por lei, no caso antes de 15 de agosto deste ano, o que representou 

aumento dos gastos com publicidade superior ao limite previsto no art.1º, VII 
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da Emenda Constitucional nº107/2020, combinado com o art.73, VII da Lei 

9504/97.  

 

E, após 15 de agosto de 2020, continua acontecendo nas aulas 

transmitidas pela TV propaganda institucional, mas agora em período vedado. 

Ressalta-se que, enquanto as aulas não estão sendo transmitidas, aparece de forma 

permanente a logomarca institucional da Prefeitura Municipal nos canais de 

televisão, conforme imagem abaixo e vídeos anexados nesta inicial. Vejamos: 

 

 
(Imagem registrada na manhã do dia 19 de setembro de 2020 – Canal 4.2) 

 

No caso dessa segunda situação, temos que ressaltar que além dos 

gastos estarem acima do que ocorreu nos anos anteriores, há ofensa ao 

período em que está sendo veiculada a propaganda institucional, uma vez que, 

a partir de 15 de agosto somente poderia ocorrer propaganda da Prefeitura 

Municipal relacionada ao combate e enfretamento ao COVID-19. 
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A estratégia dos investigados torna-se clara quanto ao ilícitos eleitorais 

nas duas situações mencionadas, uma vez que o candidato KLEBER MONTEZUMA 

é ex-Secretário da SEMEC e manter propaganda institucional da SEMEC nas aulas 

pela TV e quando não estiver tendo aula manter a logomarca da SEMEC no ar para 

os teresinenses só reforça o nome e a imagem do investigado ora candidato a 

Prefeito. 

 

1.2) DOS GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ACIMA 

DO VALOR LEGALMENTE PERMITIDO E EM PERÍODO 

PROIBIDO – ABUSO DE PODER ATRAVÉS DAS 

PROPAGANDAS EM SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE 

TERESINA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Na mesma linha do caso anteriormente citado, a Prefeitura de Teresina 

continua realizando propaganda institucional através do seu sitio eletrônico 

oficial, qual seja, o endereço: https://pmt.pi.gov.br/category/semec/. 

 

A partir de uma simples verificação digitando no sitio de pesquisas Google 

as palavras “SEMEC TERESINA” já aparece o endereço oficial acima e há uma serie 

de matérias institucionais em período vedado pela Lei e representando gastos com 

publicidade proibida na área educacional. 

 

Em anexo seguem as inúmeras matérias e para fins de ilustração 

mencionamos as mais recentes, conforme abaixo: 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/


6 de 43 

 

 80% das escolas da Prefeitura tiveram nota maior que 7 

no IDEB 

 

Foto: Ascom Semec 
 

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), divulgados esta semana pelo Ministério da Educação, 

mostram que 80% das escolas da Prefeitura de Teresina tiveram nota 

igual ou maior que 7, enquanto a média nacional é 5.9. Teresina 

conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de capital com a 

melhor educação pública do Brasil. As médias 7.4 nos Anos Iniciais e 

6.4 nos Anos Finais revelam o potencial de aprendizagem dos alunos 

da Rede Municipal, que também comemoram a superação de seus 

próprios desafios. 

O Índice avalia o quanto os alunos aprenderam ao sair de cada 

etapa escolar, no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. Em 2019, 

nenhuma unidade de ensino da Rede Municipal nos Anos Iniciais 

obteve nota menor que 6, e chega a 20 o número de escolas com 

média igual ou maior que 8. 

Nesse segmento, a Escola Municipal Mário Quintana disparou 

no ranking dos melhores resultados, ficando em primeiro lugar no 

município. Junto com a Escola Municipal Bezerra de Menezes, 

https://pmt.pi.gov.br/2020/09/18/80-das-escolas-da-prefeitura-tiveram-nota-maior-que-7-no-ideb/
https://pmt.pi.gov.br/2020/09/18/80-das-escolas-da-prefeitura-tiveram-nota-maior-que-7-no-ideb/
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alcançou nota 8.7. Localizada no bairro Dirceu Arcoverde II, a E.M. 

Mário Quintana cresceu 1 ponto desde a última avaliação, em 2017, 

sendo uma das que mais evoluiu em resultados. 

“Estamos muito animados, com sentimento de dever cumprido”, 

declarou a diretora Maria Andreia Sousa. Segundo ela, não há 

fórmula mágica, e sim dedicação em equipe. “É fruto de muito 

trabalho todos os dias. São professores comprometidos com a 

aprendizagem das crianças, além do engajamento dos pais, que faz 

toda a diferença. Trabalhamos aluno por aluno”, ressaltou. 

A equipe da escola organizou até uma comemoração seguindo 

os protocolos de segurança. Com as aulas ainda suspensas, a 

comunidade escolar vai realizar uma carretara sábado, às 17h, para 

celebrar a conquista do IDEB pelas ruas do bairro. “Queremos 

comemorar com todos que contribuíram para esse resultado. Teresina 

tem hoje a melhor educação entre todas as capitais, nossa escola 

está em destaque pela qualidade do ensino, e tudo isso é motivo de 

orgulho”, finalizou a gestora. 

18 de setembro de 2020 em PMT, SEMEC 

 

 Prefeitura entrega escola no Vale do Gavião com 

capacidade para 561 alunos 

 

https://pmt.pi.gov.br/2020/09/18/80-das-escolas-da-prefeitura-tiveram-nota-maior-que-7-no-ideb/
https://pmt.pi.gov.br/category/pmt/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/2020/09/17/prefeitura-entrega-escola-no-vale-do-gaviao-com-capacidade-para-561-alunos/
https://pmt.pi.gov.br/2020/09/17/prefeitura-entrega-escola-no-vale-do-gaviao-com-capacidade-para-561-alunos/
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Raissa Moraes 
 

A comunidade do Vale do Gavião foi contemplada com uma 

escola de tempo integral. Nesta quinta-feira (17), o prefeito Firmino 

Filho e a equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semec) 

visitaram a Escola Municipal Olímpio de Castro, que foi concluída e 

vai atender mais de 560 alunos na região Leste de Teresina. 

“A conclusão desta obra dará um salto qualitativo para os 

alunos do Vale do Gavião, e é importante destacar a presença da 

Prefeitura de Teresina na educação nesta região. Aqui já temos várias 

creches, como a Tia Fanny, a Tom Jobim e uma ampliação de creche. 

Além disso, já havíamos construído outra escola de ensino 

fundamental, que é a escola Jornalista Deoclécio Dantas, o que 

confirma nosso compromisso com a expansão do ensino de qualidade 

na nossa cidade”, destacou o prefeito. 

A Escola Municipal Olímpio de Castro terá treze salas de aulas 

climatizadas e quadra poliesportiva coberta. A unidade de ensino foi 

planejada para receber um total de 561 alunos do 6º ao 9º ano em 

tempo integral. O investimento da obra ultrapassa R$ 4 milhões, com 

recursos oriundos da Prefeitura de Teresina e Salário Educação. 
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Para a secretaria municipal de educação, Kátia Dantas, a 

estrutura da escola, com espaço amplo e agradável, é fundamental 

para o sucesso da educação do município, que se consagrou mais 

uma vez como a melhor entre as capitais do país no IDEB de 2019. 

“Na escola de tempo integral, o aluno tem um ensino complementar, 

onde ele fica o dia inteiro na escola, tendo a grade curricular comum e 

outras disciplinas complementares que também são importantes para 

sua formação. Mas, para que isso aconteça, é necessário uma 

estrutura adequada, com espaço amplo e confortável. Assim, 

professores, alunos e toda a equipe escolar, conseguem 

desempenhar suas funções com excelência”, destacou. 

17 de setembro de 2020 em PMT, SEMEC 

 

 Encontro virtual orienta diretores sobre higienização 

correta dos espaços escolares 

 

Segundos os órgãos de saúde, a higienização de ambientes e 

objetos é fundamental para evitar a contaminação pelo coronavírus. 

Sendo assim, 142 diretores dos Centros Municipais de Educação 

Infantil de Teresina participaram de um treinamento virtual sobre a 

limpeza correta dos espaços escolares. 

Mesmo sem aulas presenciais, as unidades de ensino estão 

funcionando com serviços administrativos, em revezamento da equipe 

e recebendo pais com horário agendado. Para manter a segurança do 

local contra a Covid-19, os gestores devem seguir todas as 

orientações de desinfecção. 

“Esse treinamento é fundamental para que a gestão tenha as 

informações corretas de como manter os ambientes bem 

higienizados, agora e em uma retomada futura das atividades 

presenciais”, disse Marcos Maurício, gerente administrativo da 

Secretaria Municipal de Educação (Semec). 

De acordo com Osmar Viviani, consultor especialista da 

ServFaz, instituição que realizou o treinamento, o contato com 

https://pmt.pi.gov.br/2020/09/17/prefeitura-entrega-escola-no-vale-do-gaviao-com-capacidade-para-561-alunos/
https://pmt.pi.gov.br/category/pmt/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/2020/09/02/encontro-virtual-orienta-diretores-sobre-higienizacao-correta-dos-espacos-escolares/
https://pmt.pi.gov.br/2020/09/02/encontro-virtual-orienta-diretores-sobre-higienizacao-correta-dos-espacos-escolares/
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superfícies e objetos contaminados é uma das principais formas de 

contágio do coronavírus. “Por isso a importância de utilizar produtos 

desinfetantes regularizados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e saber que água e sabão é considerada a forma 

mais eficaz e simples de descontaminação”, destacou. 

Durante o treinamento, o grupo de diretores anotou dicas 

valiosas para os procedimentos, como a forma correta de aplicar e 

armazenar os produtos utilizados na limpeza. Também foram 

orientados sobre quais produtos utilizar em cada utensílio, como 

chaves, maçanetas, corrimões e móveis. 

“Todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com esse vírus, 

então é fundamental seguir as orientações e manter a doença o mais 

longe possível”, alertou Samara Silva, gerente de contratos 

educacionais. “Encontros como esse, que agora acontecem de forma 

virtual, ajudam a tirar dúvidas e apoiar a equipe que está trabalhando 

pelo bem de todos”, completa Samara. 

2 de setembro de 2020 em PMT, SEMEC 

 

 Escola Municipal Soim ganha salas novas e um pátio 

coberto 

 

https://pmt.pi.gov.br/2020/09/02/encontro-virtual-orienta-diretores-sobre-higienizacao-correta-dos-espacos-escolares/
https://pmt.pi.gov.br/category/pmt/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/2020/08/31/escola-municipal-soim-ganha-salas-novas-e-um-patio-coberto/
https://pmt.pi.gov.br/2020/08/31/escola-municipal-soim-ganha-salas-novas-e-um-patio-coberto/
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Ascom/Semec 
Em fase de conclusão da reforma, a Escola Municipal Soim, 

situada na zona Rural de Teresina, vai receber com mais conforto os 

alunos da Educação Infantil. A obra trouxe duas novas salas de aula 

climatizadas e um amplo pátio coberto, aumentando as dependências 

da unidade de ensino. 

Com 157 alunos matriculados atualmente, a E.M. Soim atende 

o público do Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano, mas também 

oferece duas turmas para crianças do Maternal II ao 2º Período, na 

faixa etária de 3 a 5 anos. Até então, as turminhas ficavam em um 

prédio anexo ao principal, mas a obra garantiu que todas as salas de 

aula agora fiquem no mesmo espaço. A escola também ganhou 

pequenos reparos na estrutura e uma pintura nova. 

“Esperávamos muito por essa reforma, a comunidade aprovou. 

As salas são confortáveis, bonitas, e o pátio vai ser bastante útil para 

nossos eventos”, avaliou a diretora Lides Feitosa. Ela conta que o 

antigo espaço será utilizado como refeitório e salas de projetos 

especiais. 

A reforma é parte do conjunto de obras que estão sendo 

entregues pela Prefeitura de Teresina neste segundo semestre do 

ano. O investimento é de R$ R$ 158.022,07, oriundo do Salário 

Educação. 

31 de agosto de 2020 em PMT, SEMEC 

 

Além das matérias acima, segue anexos a esta inicial mais de uma 

centena de matérias que continuam no ar e sendo veiculadas pelo endereço 

eletrônico oficial da Prefeitura de Teresina e da Secretaria Municipal de 

Educação, o que reforça a necessidade da presente AIJE para confirmar o 

abuso de poder e as condutas vendadas mencionadas por parte dos 

investigados. 

 

Ademais, no que se refere ao tema da propaganda institucional da 

Prefeitura de Teresina e da Secretaria Municipal de Educação através da TV, há que 

https://pmt.pi.gov.br/2020/08/31/escola-municipal-soim-ganha-salas-novas-e-um-patio-coberto/
https://pmt.pi.gov.br/category/pmt/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/


12 de 43 

 

se ressaltar que essa ação ainda continua vinculada como uma atuação do 

candidato KLEBER MONTEZUMA, conforme noticia institucional do link abaixo 

mencionado: https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-prepara-para-

transmissao-de-aulas-pela-tv/ 

 

Rede municipal se prepara para transmissão de aulas pela TV 

 

Ascom/Semec 
 

Desde a suspensão das aulas na rede municipal, como forma 

de proteção contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de 

Educação vem adotando medidas para manter os alunos 

conectados ao aprendizado. Com o prolongamento da suspensão de 

aulas físicas, a Semec está se preparando para começar a transmitir 

o conteúdo aos alunos por um canal de TV. 

No mês de junho, as escolas devem começar a mobilização 

com os professores, que retomarão programas de formação e a 

preparação de aulas virtuais. Até então, alunos e professores se 

conectavam pela plataforma virtual criada no site da Secretaria. A 

ferramenta leva conteúdo para todos os anos escolares, com 

sugestões de leitura, jogos, exercícios e vídeo aula. 

A transmissão pela TV chega para somar com a plataforma 

online, alcançando todos os alunos, e agora registrada como carga 

horária efetiva. Os alunos terão acesso a novos conteúdos, com 

atividades pedagógicas e contato com os professores. A ideia é que 

https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-prepara-para-transmissao-de-aulas-pela-tv/
https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-prepara-para-transmissao-de-aulas-pela-tv/
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também possam interagir e entregar devolutivas sobre o novo 

formato de rotina escolar. 

“Estamos com mais de 50 dias em isolamento social e a 

medida de suspensão das aulas vai se estender, mas os alunos 

precisam voltar a um ritmo de aprendizagem. Além da plataforma, 

que tem sido de grande ajuda, vamos reiniciar todos os trabalhos da 

escola de forma remota, inclusive com a transmissão das aulas pela 

televisão. Estamos planejando todo esse procedimento para iniciar 

em breve”, anunciou o secretário municipal de Educação Kleber 

Montezuma. 

26 de maio de 2020 em SEMEC, Serviço 

aulas, educação, rede municipal, semec, transmissão, TV 

 

 Em que pese a noticia acima ter sido postada em 26 de maio de 

2020, a mesma continua no ar e tendo veiculação permanente até a presente 

data através do LINK https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-

prepara-para-transmissao-de-aulas-pela-tv/ o que implica em tratamento 

diferenciado e abuso de poder em favor do investigado KLEBER MONTEZUMA. 

 

Outra matéria que chama a atenção é a notícia sobre entrega de kits de 

alimentação escolar. Tal notícia é datada de 03 de abril de 2020 e até meados de 

setembro de 2020 a mesma continua sendo destaque no portal municipal com o 

único objetivo de destacar o nome do candidato investigado KLEBER MONTEZUMA 

ferindo de morte os princípios da lisura e isonomia das eleições em Teresina.  

Vejamos a matéria abaixo vinculada ao LINK : 

https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-alimentacao-escolar-

e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/ :  

 

PMT vai distribuir mais kits de alimentação escolar e atender a 

todas as famílias de alunos 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/category/servico/
https://pmt.pi.gov.br/tag/aulas/
https://pmt.pi.gov.br/tag/educacao/
https://pmt.pi.gov.br/tag/rede-municipal/
https://pmt.pi.gov.br/tag/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/transmissao/
https://pmt.pi.gov.br/tag/tv/
https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-prepara-para-transmissao-de-aulas-pela-tv/
https://pmt.pi.gov.br/2020/05/26/rede-municipal-se-prepara-para-transmissao-de-aulas-pela-tv/
https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-alimentacao-escolar-e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/
https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-alimentacao-escolar-e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/
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Ascom/FMS 
 

Após distribuir cerca de 50 mil kits de alimentos para mães de 

alunos de escolas da Prefeitura, o prefeito Firmino Filho anunciou 

que vai ampliar a ação e entregar mais 40 mil kits na Rede Municipal 

de Ensino. 

No primeiro momento, os kits de alimentos foram entregues às 

mães, priorizando aquelas que estão cadastradas no Programa 

Bolsa Família. Agora, receberão os kits aquelas que não possuem 

Bolsa Família. A distribuição começa na próxima terça-feira (07) e 

vai seguir o mesmo sistema de organização. 

“Para que se evite aglomeração e todos sejam atendidos com 

segurança, a escola liga para a mãe para agendar o horário de 

entrega. Os kits serão entregues na mesma escola, mediante 

apresentação de documento de identificação com foto”, explica Kátia 

Dantas, secretária executiva de Gestão da Secretaria Municipal de 

Educação. 

De acordo com secretário Kleber Montezuma, ao final serão 

beneficiados mais de 90 mil alunos. “Com essa medida, a Prefeitura 

de Teresina atende a todas as famílias com filhos matriculados em 

escolas e Centros Municipais de Educação Infantil”. “Essa medida 

chega como um alívio para as famílias em um momento difícil de 

suas vidas”, conclui. 
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3 de abril de 2020 em SEMEC 

alimentação, alunos, entrega, kits, pais, Prefeitura de Teresina 

https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-

alimentacao-escolar-e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/ 

 

 Outra matéria de destaque e que continua sendo veiculada no site 

institucional da Prefeitura de Teresina com fins de potencializar eleitoralmente o 

investigado KLÉBER MONTEZUMA é a seguir: 

  

Alunos da Rede Municipal de Teresina iniciam preparatório para 

o IFPI 

 

 

Alunos do 9º ano de escolas municipais começaram no último 

sábado (07) a busca pelo sonho de ingressar no Instituto Federal do 

Piauí (IFPI), participando do curso pré-IFPI promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). 

As aulas são gratuitas e acontecem aos sábados no Centro de 

Formação Professor Odilon Nunes. Este ano, 330 estudantes de 58 

escolas participam do preparatório, que traz uma proposta de aulas 

mais dinâmica das disciplinas de língua portuguesa e matemática. 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/alimentacao/
https://pmt.pi.gov.br/tag/alunos/
https://pmt.pi.gov.br/tag/entrega/
https://pmt.pi.gov.br/tag/kits/
https://pmt.pi.gov.br/tag/pais/
https://pmt.pi.gov.br/tag/prefeitura-de-teresina/
https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-alimentacao-escolar-e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/
https://pmt.pi.gov.br/2020/04/03/pmt-vai-distribuir-mais-kits-de-alimentacao-escolar-e-atender-a-todas-as-familias-de-alunos/
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O secretário municipal de Educação fez questão de participar 

da abertura e dar as boas vindas aos alunos com uma mensagem 

de motivação. “A educação pode mudar a vida das pessoas, como 

mudou a minha. O preparatório para o IFPI que está sendo oferecido 

é uma forma de incentivá-los a ir cada vez mais longe. É uma 

oportunidade de aprender mais”, declarou. Na ocasião, Montezuma 

pediu dedicação da turma e compromisso com a frequência e 

horário das aulas. 

Ilenyldes Leal, coordenadora do preparatório, explica que os 

alunos encerram este ano o ciclo acadêmico na Rede Municipal. 

“Nossos alunos estão encerrando mais um ciclo acadêmico e muitos 

procuram, principalmente, instituições renomadas para a 

continuidade dos estudos. O pré-IFPI é um apoio a mais, com aulas 

que contemplam os principais conteúdos de matemática e língua 

portuguesa. Os participantes recebem vale transporte para o 

deslocamento, lanche, fardamento e apostilas”, diz. 

Ilenyldes conta ainda que os estudantes são motivados pelos 

professores. “Além do conteúdo específico para os seletivos que 

participarão no final do ano, esses alunos são encorajados na busca 

por seus sonhos. Temos um histórico de muitas aprovações: em 

2019 tivemos 339 alunos aprovados no teste do IFPI e mais 104 

para a Escola Militar, fruto desse trabalho e da dedicação dos 

jovens”, afirma. 

 9 de março de 2020 em Educação, SEMEC 

aulas, matemática, pré-IFPI, sábados, semec 

LINK: https://pmt.pi.gov.br/2020/03/09/alunos-da-rede-municipal-de-

teresina-iniciam-preparatorio-para-o-ifpi/ 

 

Em anexo a esta inicial, reitere-se que constam inúmeras outras 

matérias que integram os fatos em investigação como forma de alavancar a 

candidatura de KLEBER MONTEZUMA.  

 

https://pmt.pi.gov.br/category/educacao/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/aulas/
https://pmt.pi.gov.br/tag/matematica/
https://pmt.pi.gov.br/tag/pre-ifpi/
https://pmt.pi.gov.br/tag/sabados/
https://pmt.pi.gov.br/tag/semec/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/09/alunos-da-rede-municipal-de-teresina-iniciam-preparatorio-para-o-ifpi/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/09/alunos-da-rede-municipal-de-teresina-iniciam-preparatorio-para-o-ifpi/
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Cabe mencionar ainda notícias institucionais que ofendem a 

impessoalidade da administração publica ao creditar ao então Secretário 

KLEBER MONTEZUMA os resultados da educação em Teresina, violando os 

princípios da administração pública, em especial, da moralidade e 

impessoalidade. Veja: 

 

Firmino e Montezuma participam do Seminário Internacional 

Criatividade e Pensamento Crítico na Escola 

 

 

Ascom/Semec 
 

Entusiastas da educação estão reunidos, hoje (05), em São 

Paulo pensando em práticas pedagógicas inovadoras para o país. O 

prefeito de Teresina Firmino Filho e o secretário municipal de 

Educação Kleber Montezuma também fazem parte do grupo 

convidado pelo Instituto Ayrton Senna para o Seminário 

Internacional Criatividade e Pensamento Crítico na Escola. 

O evento reúne educadores, pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas em debates sobre a importância do estímulo à 

criatividade e ao pensamento crítico na formação dos estudantes. A 
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ideia é mostrar que essas são competências que podem ser 

desenvolvidas ao longo da vida, e não talentos para poucos. 

Pesquisadores da Índia, Estados Unidos, França e Bélgica 

participam em mesas com especialistas brasileiros, trazendo 

evidências científicas para inspirar a construção de políticas públicas 

e práticas pedagógicas mais inovadoras. “É uma oportunidade de 

conexão com importantes conhecimentos. Cuidando do futuro de 

nossas crianças e adolescentes pela a educação”, disse 

Montezuma. 

Na oportunidade, Firmino entregou pessoalmente o novo 

Currículo do Ensino Fundamental de Teresina à presidente do 

Instituto, Viviane Senna. O documento foi reformulado, ainda em 

2018, a partir de um processo democrático e cuidadoso, com 

participação de diversos setores que compõem a educação 

municipal. 

5 de março de 2020 em SEMEC 

Criatividade e Pensamento Crítico, escola, Instituto Ayrton 

Senna, kleber montezuma, prefeito Firmino Filho, seminário 

LINK: https://pmt.pi.gov.br/2020/03/05/firmino-e-montezuma-

participam-do-seminario-internacional-criatividade-e-pensamento-

critico-na-escola/ 

 

E mais: 

 

Escolas municipais poderão receber projetos voltados para a 

cultura da sustentabilidade 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/criatividade-e-pensamento-critico/
https://pmt.pi.gov.br/tag/escola/
https://pmt.pi.gov.br/tag/instituto-ayrton-senna/
https://pmt.pi.gov.br/tag/instituto-ayrton-senna/
https://pmt.pi.gov.br/tag/kleber-montezuma/
https://pmt.pi.gov.br/tag/prefeito-firmino-filho/
https://pmt.pi.gov.br/tag/seminario/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/05/firmino-e-montezuma-participam-do-seminario-internacional-criatividade-e-pensamento-critico-na-escola/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/05/firmino-e-montezuma-participam-do-seminario-internacional-criatividade-e-pensamento-critico-na-escola/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/05/firmino-e-montezuma-participam-do-seminario-internacional-criatividade-e-pensamento-critico-na-escola/
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Ascom/Semec 
 

Tecnologia, sustentabilidade e mais conhecimento fazem parte 

da parceria que a Secretaria Municipal de Educação (Semec) deve 

firmar em breve com a Águas de Teresina. Nesta terça-feira (03), 

representantes da empresa estiveram reunidos com o secretário 

Kleber Montezuma e a equipe da secretaria para apresentar alguns 

projetos que poderão ser desenvolvidos em escolas municipais de 

Teresina. 

As ações são direcionadas para alunos do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, levando para as escolas ações que envolvem 

arte, cultura e meio ambiente. O principal objetivo é criar entre os 

jovens a cultura da sustentabilidade, ligando o consumo consciente 

com atividades de rotina. 

De acordo com o gerente de Sustentabilidade da Água de 

Teresina, Pedro Alves, os projetos foram pensados para chamar 

atenção dos estudantes, utilizando ferramentas que fazem parte do 

seu dia a dia, como o próprio celular. “Vamos usar essa inquietação, 

curiosidade e criatividade para ampliar as discussões relacionadas 

ao meio ambiente, especialmente a água”, disse. 
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Entre os projetos estão oficinas de criação e edição de vídeo e 

grafitagem, assuntos que despertam interesse dos adolescentes e 

podem ser utilizados para as questões ambientais. 

“Estamos bastante interessados nas ideias e acreditamos que 

as atividades são estimulantes, agregam conhecimentos essenciais 

para a formação dos nossos alunos”, afirma o secretário da Semec, 

Kleber Montezuma. 

Durante os próximos encontros, as equipes selecionarão os 

projetos a serem desenvolvidos na Rede Municipal de Teresina, 

apontando também o público-alvo. 

3 de março de 2020 em Educação, SEMEC 

escolas, municipais, Prefeitura, projetos, semec, sustentabilidade, Te

resina 

FONTE: https://pmt.pi.gov.br/2020/03/03/escolas-municipais-

poderao-receber-projetos-voltados-para-a-cultura-da-

sustentabilidade/#more-29098 

 

Enfim, são inúmeras provas e matérias institucionais que continuam 

sendo veiculadas e potencializando os investigados que são candidatos. Isso em 

clara afronta a legislação eleitoral, causando grave desequilíbrio no pleito. 

 

1.3) DOS GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ACIMA 

DO VALOR LEGALMENTE PERMITIDO E EM PERÍODO 

PROIBIDO – ABUSO DE PODER ATRAVÉS DAS 

PROPAGANDAS EM NAS REDES SOCIAIS DOS INVESTIGADOS 

FIRMINO FILHO E KLEBER MONTEZUMA 

 

 Os investigados além de arquitetarem uma série gastos e propagandas 

institucionais nas TVs e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, estão utilizando 

suas próprias redes sociais para fazer tal ilícito. 

 

 Vejamos as imagens e prints obtidos: 

 

https://pmt.pi.gov.br/category/educacao/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/escolas/
https://pmt.pi.gov.br/tag/municipais/
https://pmt.pi.gov.br/tag/prefeitura/
https://pmt.pi.gov.br/tag/projetos/
https://pmt.pi.gov.br/tag/semec/
https://pmt.pi.gov.br/tag/sustentabilidade/
https://pmt.pi.gov.br/tag/teresina/
https://pmt.pi.gov.br/tag/teresina/
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/03/escolas-municipais-poderao-receber-projetos-voltados-para-a-cultura-da-sustentabilidade/#more-29098
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/03/escolas-municipais-poderao-receber-projetos-voltados-para-a-cultura-da-sustentabilidade/#more-29098
https://pmt.pi.gov.br/2020/03/03/escolas-municipais-poderao-receber-projetos-voltados-para-a-cultura-da-sustentabilidade/#more-29098
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1.3.1) IMAGEM DIVULAGDA EM GRUPOS DE WHATZAP E 

REDES SOCIAIS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL E 

LOGOMARCA DA SEMEC: ILEGALIDADE PERMANENTE 

DESDE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

1.3.1) IMAGEM NA REDE SOCIAL DO INVESTIGADO 

KLEBER MONTEZUMA COM LOGOMARCA E 

PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA STRANS – 

ILEGALIDADE PERMANENTE DESDE O DIA 15 DE 

AGOSTO DE 2020 
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1.3.3) POSTAGEM NA REDE SOCIAL DO INVESTIGADO 

FIRMINO FILHO COM LOGOMARCA E PROPAGANDA 

INSTITUCIONAL DA SEMEC E DA PREFEITURA DE 

TERESINA – ILEGALIDADE PERMANENTE DESDE O DIA 

15 DE AGOSTO DE 2020 
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As imagens acima mencionadas nos itens 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 

demonstram claramente a intenção dos investigados de continuarem burlando 

a legislação eleitoral e ofendendo a normalidade do pleito através de 

propagandas institucionais da Prefeitura Municipal de Teresina, em especial da 

Secretaria Municipal de Educação – SEMEC em período vedado pela lei 

eleitoral. 

 

Em síntese, esses são os principais fatos objetos desta AIJE que 

objetiva apurar abuso de poder e condutas vedadas por parte dos investigados 

nos termos do que já foi exaustivamente descrito nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do 

tópico I – DOS FATOS, desta peça vestibular. 
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2. DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS: AIJE POR CONDUTA VEDADA E 

ABUSO DE PODER 

 

A Constituição Federal ao estabelecer o Estado democrático de Direito 

dispôs sobre a necessidade de se proteger a moralidade e a normalidade do pleito 

eleitoral, a saber: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 

todos, e, nos termos da lei, mediante: 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 

a probidade administrativa, a moralidade para exercício de 

mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 

do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 

 Nessa linha, veio a Lei Complementar nº 64/90, a saber: 

 

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:    

  

Os fatos em apuração são reputados como ilícitos na medida em que 

constituem conduta vedada nas eleições e demonstram a utilização da máquina 



25 de 43 

 

pública em favor dos candidatos investigados. Ocorre de igual modo, ofensa a 

Emenda Constitucional nº 107/2020 e a Lei nº 9504/97, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 

realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no 

dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, 

observado o disposto no § 4º deste artigo. 

(...) 

VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII 

do caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, os gastos liquidados com publicidade institucional 

realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a 

média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres 

dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em 

caso de grave e urgente necessidade pública, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a 

publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos 

públicos municipais e de suas respectivas entidades da 

administração indireta destinados ao enfrentamento à 

pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a 

serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, 

resguardada a possibilidade de apuração de eventual 

conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 

 

Neste sentido, ressalta-se que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

prevista no artigo 19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90 consiste em medida 

de caráter jurisdicional destinada a coibir a prática dos chamados abusos em 

matéria eleitoral, protegendo a regularidade do pleito e a higidez da disputa. 

Apresentando como objetivo, portanto, impedir e apurar o cometimento de atos que 

possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição nos casos de abuso de 

poder econômico, abuso de poder político ou de autoridade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art73vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art73vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art73vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64compilado.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64compilado.htm#art22
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Assim, no que concerne ao patente abuso de poder político e econômico 

presentes nos fatos acima delineados, Rodolfo Viana Pereira1 aduz, explicando o 

entendimento de Dario Castiglione, que o objetivo mais simples do 

constitucionalismo é tornar impessoal o poder político. Talvez por esse 

"simples" objetivo o constituinte tenha positivado a impessoalidade como princípio 

administrativo, como se infere da leitura do dispositivo abaixo: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

 

O princípio administrativo da impessoalidade é, portanto, elemento basilar 

da administração pública e "representa uma faceta do princípio da isonomia. Por 

outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se 

exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em 

consequência, que sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e 

prejudicados alguns para favorecimento de outros"2. 

 

Assim, a constatação de irregularidades apuradas em sede de ação de 

investigação judicial eleitoral tem como resultado a declaração de inelegibilidade do 

Investigado e dos que tenham concorrido para a prática do ato, para a eleição em 

que se verificaram as irregularidades e para os oito anos subsequentes, bem como a 

cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela 

interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso de poder de autoridade. 

 

Ora, Excelência, o abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-

se no momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições são 

                                                           
1 Rodolfo Viana Pereira, Direito Constitucional Democrático, 2010, p. 20. 

2 José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 2010, p. 22. 
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comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua 

condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de 

finalidade, como se verifica em toda a transcrição anterior dos fatos (Rel. Min. Luiz 

Carlos Madeira, AgRgRO 718/DF, DJ de 17.6.2005; Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, REspe 25.074/RS, DJ de 28.10.2005). 

 

Pois bem, o abuso de poder econômico, previsto no art. 14, §9º, da 

Constituição da República, configura-se quando ocorre doação de bens ou de 

vantagens a eleitores de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral 

e influenciar no resultado das eleições, afetando a legitimidade e normalidade das 

eleições. Para o TSE, o abuso de poder econômico é a utilização, em benefício 

eleitoral de candidato, de recursos patrimoniais em excesso3.  

 

Constata-se, dessa forma, que, no abuso de poder econômico, o 

candidato que desprende, por si ou por outrem, recursos patrimoniais, públicos ou 

privados, em contexto revelador de desdobramento ou excesso em seu 

favorecimento eleitoral. É dizer, o abuso de poder econômico concretiza-se com o 

mau uso de recursos patrimoniais exorbitando os limites legais de modo a 

desequilibrar o resultado do pleito em favor dos candidatos beneficiários. 

 

O abuso de poder tem tratamento específico na doutrina, seja o político, 

seja o econômico, senão vejamos. 

 

Segundo a melhor doutrina do professor Pedro Roberto 

Decomain, o abuso de poder político advém do “emprego de 

serviços ou bens pertencentes à administração pública direta 

ou indireta, ou na realização de qualquer atividade 

administrativa, com o objetivo de propiciar a eleição de 

determinado candidato”. 

 

                                                           
3 Tribunal Superior Eleitoral. Roteiro de direito eleitoral – Introdução ao tem de abuso de poder. 

Disponível em http//wwww.justiçaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-roteiro-de-direito-eleitoral-introduçao-ao-

tema-abuso-de-poder 



28 de 43 

 

Quanto ao abuso de poder econômico, nas palavras do Prof. Edson de 

Resende Castro “o abuso de poder econômico nada mais é do que a transformação 

do voto em instrumento de mercadoria. É a compra, direta ou indiretamente, da 

liberdade de escolha dos eleitores”. 

 

A doutrina acima elencada traz a roupagem clara aos fatos denunciados 

nesta ação eleitoral. 

 

Em igual sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou que 

há abuso do poder econômico quando “determinada candidatura é impulsionada 

pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e 

a própria legitimidade do pleito”. 

 

Segundo a melhor jurisprudência da Colenda Corte Eleitoral, o abuso de 

poder econômico configura-se: 

 

Recurso contra expedição de diploma. Abuso do poder 

econômico. 

1.  Se as irregularidades imputadas à candidata eleita dizem 

respeito a gasto e arrecadação de recursos durante a 

campanha eleitoral, subsumem-se esses fatos ao disposto no 

art. 30-A da Lei nº 9.504/97, não se enquadrando na hipótese 

de abuso do poder econômico, apurável no recurso contra 

expedição de diploma. 

 2.  Embora se alegue que os vícios na prestação de contas 

configurariam "caixa 2" e, por via de consequência, abuso de 

poder, nos termos do art. 262, IV, do Código Eleitoral, o 

agravante cinge-se a tecer considerações sobre tais 

irregularidades, não tendo nem sequer indicado a 

potencialidade de o fato desequilibrar o pleito, com o 

consequente reflexo no eleitorado, requisito exigido para a 

caracterização da prática abusiva. 
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 3.  Conforme já decidido por este Tribunal, para a 

configuração de abuso do poder econômico nessas 

hipóteses, é necessário que sejam explicitados aspectos 

relacionados "à utilização excessiva, antes ou durante a 

campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que 

representem valor econômico, buscando beneficiar 

candidato, partido ou coligação, afetando assim a  

normalidade e a legitimidade das eleições" (Recurso 

Especial Eleitoral nº 25.906, rel. Min. Gerardo Grossi, de 

9.8.2007). Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental 

em Recurso Contra Expedição de Diploma nº 580, Acórdão de 

01/12/2011, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE 

SOARES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 

39, Data 28/02/2012, Página 6 ) 

 

In casu, conforme narrado nos fatos, vê-se que o pleito eleitoral municipal 

de Teresina-PI está sendo totalmente desvirtuado, visto que os investigados 

utilizaram-se de meios políticos e econômicos para angariar os votos da população, 

fazendo os eleitores creem que o primeiro investigado é responsável pelas ações da 

SEMEC de Teresina. 

 

Portanto, fica patente a utilização do poder com a finalidade de 

desequilibrar o processo eleitoral, o que, por mera subsunção dos fatos ao 

conceito doutrinário e jurisprudencial, é impossível realizar qualquer outra 

conclusão que não seja a configuração de abuso do poder político e 

econômico por parte dos investigados. 

 

Já no que se refere à prática de conduta vedada, a Lei nº 9.504/97, por 

sua vez, assevera sobre o tema em objeto o seguinte: 

 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, 

as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

(...) 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 

tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 

institucional dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração 

indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade 

pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, 

despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 

administração indireta, que excedam a média dos gastos no 

primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o 

pleito;  

(...) 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a 

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, 

e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem 

mil UFIR. 

§ 5o  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos 

do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o 

candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à 

cassação do registro ou do diploma.  

(...) 

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do 

disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da 

Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, 

sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A71
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Assim sendo, tendo em vista o nítido benefício que o candidato 

investigado aufere mediante a condição de ex-secretário de educação de 

Teresina, cujo tema é a sua principal bandeira de campanha, mister se denota 

a necessidade de cassação de seus registros de candidatura e/ou diplomas e 

declaração de inelegibilidade dos Investigados.   

 

Resta, portanto, comprovada a comprovada a captação ilícita de sufrágio 

e a existência do abuso do poder político e econômico em favor dos investigados. 

 

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de aplicação do 

Código de Processo Civil de forma subsidiária no direito eleitoral. No caso em 

questão a necessidade de uma tutela de urgência eleitoral remota a análise dos 

requisitos previstos no CPC: 

 

TÍTULO II 

DA TUTELA DE URGÊNCIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

A probabilidade do direito está clara na medida em que as provas 

constantes dos autos demonstram a existência de propaganda institucional vedada e 

abusiva através da compra de espaços nas TVs locais e através de um conjunto 

de matérias da Secretaria Municipal de Educação veiculadas pelo site da Prefeitura 

Municipal de Teresina, conforme link: https://pmt.pi.gov.br/category/semec/. 

  

O link acima com as notícias institucionais a ele veiculadas e as imagens 

de TVs com propaganda institucional da área educacional da Prefeitura, 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
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coincidentemente a área que o candidato investigado foi gestor, confirma a 

probabilidade do direito invocado por ofensa ao art.73, VI, b e VII da Lei 

9504/97,bem como ao art.1º,VII da Emenda Constitucional nº 107/2020, fatos 

esses que ao longo da investigação serão reforçados com as novas provas a serem 

produzidas. 

 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está 

presente na medida em que essas veiculações de notícias em período vedado 

representam a perpetuação das ilegalidades dia a dia, afrontando a legitimidade e 

normalidade das eleições em Teresina, gerando benefícios ao candidato KLEBER 

MONTEZUMA. Tal conduta ilegal e abusiva merece reprimenda imediata por parte 

desse juízo Eleitoral, nos termos do que consta do pedido liminar desta Ação. 

 

4. DAS PROVAS: NECESSIDADE DE CERTIDÃO DO CARTÓRIO 

ELEITORAL SOBRE A PÁGINA https://pmt.pi.gov.br/category/semec/, AS 

PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NOS CANAIS DE TVS E DILIGENCIAS PARA 

COMPROVAR OS GASTOS COM PUBLICIDADE ACIMA DO LIMITE LEGAL 

 

As principais provas que são juntadas no início desta investigação podem 

ser confirmadas pelo Cartório Eleitoral a partir de uma simples conferência no 

endereço eletrônico invocado e uma análise nos canais de TVS de programação 

local, seja nos horários das aulas da rede municipal de ensino, seja fora dos 

horários. 

 

Assim, invoca-se o Código de Processo Civil e a Resolução nº 23.608 do 

Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos: 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 

casos em que: 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
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I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência 

da ação; 

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; 

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou 

evitar o ajuizamento de ação. 

 

RESOLUÇÃO 23.608/TSE 

 

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à 

propaganda irregular será instruída, sob pena de não 

conhecimento: 

I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento do 

beneficiário, caso não seja alegada a presunção indicada no 

parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997; 

II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na 

televisão, com a informação de dia e horário em que foi exibida 

e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho 

impugnado; e 

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com 

a identificação do endereço da postagem (URL ou, caso 

inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa 

indicada para figurar como representado é o seu autor. 

§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial 

poderá ser endereçada genericamente contra o responsável, 

desde que requerida liminarmente diligência para a 

identificação deste e fornecidos os elementos indispensáveis 

para a obtenção dos dados, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III 

deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm#art40b
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admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo 

ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a 

efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que 

acessada a página da internet. 

  

A análise dos dispositivos acima demonstra que após o conhecimento 

desta AIJE os investigados podem muito bem apagar o conteúdo das 

irregularidades e ilegalidades que estão cometendo no site institucional da 

Prefeitura de Teresina e junto aos canais de TVS locais, prejudicando o resultado 

útil do processo. 

 

Assim, o Cartório desta Zona Eleitoral pode muito bem, a partir de 

determinação deste Juízo expedir certidão sobre se a página de internet 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/ está ou não ativa; se dela constam ou não 

as noticias veiculadas nesta Ação e cujas provas e prints estão anexados. 

 

De igual modo, sobre os canais de TVS, há que se expedir certidão do 

Cartório Eleitoral informando se quando da veiculação das aulas ou mesmo 

quando as aulas não estão veiculadas se há ou não propaganda institucional 

com a logomarca da Prefeitura Municipal de Teresina e da Secretaria Municipal 

de Educação ao longo da referida programação, em especial nos canais locais, 

4.2; 10.2; 16.1; 20.2; 23.1. 

 

Outras provas serão necessárias ao logo nesta ação, provas estas que 

serão requeridas na fase própria, de modo que desde já protesta-se pela 

produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a testemunhal e 

a requisição de documentos junto aos órgãos oficiais para confirmar os gastos com 

publicidade da Prefeitura Municipal de Teresina, mês a mês, ao longo dos anos de 

2017, 2018, 2019 e 2020. 

 

Protesta-se desde já por todas as provas em direito admitidas, em 

especial provas documentais e testemunhais que poderão ser solicitadas no 

momento oportuno e quando da fase de instrução processual. 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
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5. DOS PEDIDOS 
 

Diante do exposto, requer-se: 
 

a) LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARS: 

i. A determinação para que o Chefe de Cartório Eleitoral acesse o 

endereço eletrônico https://pmt.pi.gov.br/category/semec/ e confirme 

a existência das inúmeras matérias institucionais nele presentes, 

descrevendo os títulos das matérias e a quantidade de matérias em 

cada uma das mais de 70 páginas de matérias institucionais ainda 

em veiculação por parte da Prefeitura Municipal de Teresina e da 

Secretaria Municipal de Educação, devendo a presente ação 

tramitar sob sigilo até o cumprimento desta diligência, com o 

objetivo de evitar a destruição de provas por parte dos 

investigados; 

 

ii. A determinação para que os investigados abstenham-se de 

realizar propaganda institucional vedada em todo e qualquer meio de 

comunicação, seja ele redes sociais, whatzapp, rádio, Tv e internet; 

ficando vedada em especial a propaganda institucional pelas TVs 

locais através dos canais 4.2 (Rede Clube); 10.2 (Antena 10); 16.1 

(TV Assembleia); 20.2 (TV 20.2); 23.1 (TV O DIA) quando da 

exibição das aulas da rede municipal de ensino; e no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal de Teresina através do endereço: 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/; ressalvada a hipótese de 

propaganda institucional relacionada ao Covid19; 

 

iii. Que sejam oficiadas as TVs locais canais 4.2 (Rede Clube); 10.2 

(Antena 10); 16.1 (TV Assembleia); 20.2 (TV 20.2); 23.1 (TV O DIA); 

para enviem todas as aulas já veiculadas para os alunos da rede 

municipal de ensino neste ano de 2020 através da parceria com a 

Prefeitura Municipal de Teresina nas referidas emissoras desde 

quando foi iniciada essa modalidade de ensino pelas TVs, bem 

https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
https://pmt.pi.gov.br/category/semec/
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como as imagens que eram divulgadas nos intervalos das 

aulas;  

 

iv. Que sejam oficiados o Tribunal de Contas do Estado do Piauí e 

todo e qualquer órgão de controle que possa vir a colaborar com as 

investigações, para que informe os gastos com publicidade e 

propaganda da Prefeitura Municipal de Teresina, mês a mês, desde 

o ano de 2017 até o final de setembro de 2020;  

 

v. Que seja oficiada a Câmara Municipal de Teresina para que 

informe as os Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e as Leis Orçamentárias referentes aos anos de 

2017, 2018, 2019 e 2020, bem como todo e qualquer decreto ou lei 

que tenha conhecimento com relação a suplementação 

orçamentárias; 

 

b) A citação dos investigados para querendo, apresentarem defesa 

no prazo legal; 

 

c) A intimação da Coligação dos investigados “O POVO FAZ 

ACONTECER” para querendo atuar no feito como litisconsórcio; 

 

d) A notificação do Ministério Público Eleitoral para atuar no 

presente feito; 

 

e) A regular instrução do presente feito, com a celeridade devida e 

a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial as 

provas documentais anexadas nesta inicial, as provas já requeridas 

a título de diligências imediatas conforme pedido liminar, bem como 

as provas que forem necessárias ao longo da instrução processual; 

 

f) Ao final, superada a instrução do presente feito, requer-se a 

TOTAL PROCEDENCIA DESTA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
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JUDICIAL ELEITORAL para confirmar os fatos narrados nesta 

inicial e condenar todos os investigados em multa por conduta 

vedada no patamar máximo legal e a cassação do registro de 

candidatura dos investigados KLEBER MONTEZUMA E R. SILVA, e, 

caso estes eventualmente sejam eleitos, a cassação dos respectivos 

diplomas, bem como na sanção de inelegibilidade de 8 anos a todos 

os investigados. 

 

g) A produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial as já requeridas a título de LIMINAR e diligencias iniciais, 

bem como a prova testemunhal ora apresentada. 

 

Eis os termos que pede e espera deferimento. 

 

Teresina, 21 de agosto de 2020. 

 

 

MARCUS VINÍCIUS SANTOS SPÍNDOLA RODRIGUES 

Advogado – OAB/PI nº 12.276 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1. ADRIANO MAGNO DE SOUSA PIRES, brasileiro, CPF nº 649.541.103-00, 

com endereço na Rua Jornalista Armando Bastos, nº 4145, bairro Recanto 

das Palmeiras, Teresina-PI. 

 

 

 

MARCUS VINÍCIUS SANTOS SPÍNDOLA RODRIGUES 

Advogado – OAB/PI nº 12.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


