
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SR(A) PROMOTOR(A) DA COMARCA DE TIMBIRAS - MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO FRANCISCO MOREIRA SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF 

056.626.323-83, residente na Rua Francisco Bernardino – MA, endereço eletrônico: 

afmoreira2020@gmail.com, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, formular a presente  

 

REPRESENTAÇÃO  

 

em face de ANTONIO BORBA LIMA, prefeito municipal do Município de Timbiras/MA, podendo ser 

localizado na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, em face aos fatos abaixo elencados: 

 

I - DOS FATOS 

 

Chegou ao conhecimento do cidadão que o Senhor Antônio Borba Lima estaria exercendo 

a medicina gratuita enquanto ainda é prefeito de Timbiras e já se colocou como candidato as eleições de 

2020. Tal pratica tem o intuito de desequilibrar o pleito eleitoral que se aproxima, realizando a 

propaganda eleitoral e pedido de retribuição de favores pelas consultas médicas realizadas.  

Ocorre que a referida pratica, assim como a de consultas ou exames médicos gratuitos ou 

a doação de medicamento, órtese ou prótese de forma a beneficiar candidato, partido ou coligação durante 

as eleições configura um apronta aos princípios da Administração que são expressos na CF/88.  

Se faz necessário evitar a utilização imprópria de programas assistenciais por intermédio 

de investidas oportunistas que, muitas vezes, visam à obtenção de vantagens à custa de situações de 

miséria humana.  
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Indiscutivelmente, as ações do atual Prefeito possuem objetivos eleitorais e merecem ser 

observadas e punidas pelos órgãos competentes.  

 

II – DO DIREITO  

II.1 – DO EXERCÍCIO DA MEDICINA GRATUITA E A PROPAGANDA ELEITORAL 

ANTECIPADA 

 

A prestação de serviços médicos pelo investido em cargo eletivo de Prefeito em entidade 

pública (administração direta, indireta – inclusive consórcios públicos) não é possível uma vez que é 

caso de proibição de acumulação de cargos ou funções públicos prevista no artigo 37, XVI, e do artigo 

38, II, da CF/88. Quanto aos consórcios públicos há, ainda, o agravante de que o próprio postulante a ser 

contratado (Prefeito) pode integrar o corpo deliberativo do Consórcio, que é o seu potencial contratante, 

em claro conflito de interesses.  

Além do mais, pode o contratado vir a ser investido como Presidente do consórcio, em 

que atua como prestador de serviços, caso em que, além de afronta à Constituição Federal e aos 

Princípios gerais de Direito, configuraria a proibição disposta no artigo 96 , III, da Lei 8.666/93.  

Conclui-se, assim, que não é possível ao profissional médico investido em cargo eletivo a 

prestação de serviços em entidades que façam parte da Administração Pública direta ou indireta, 

incluindo-se os Consórcios Públicos, mesmo que situados em outras municipalidades.  

A violação de tal vedação seria também uma afronta a propaganda eleitoral antecipada e 

que independe da configuração simultânea do trinômio do candidato e que tal pratica configura além de 

desvio de finalidade, violação ao princípio da moralidade administrativa.  

 

II.2 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE CONSTITUCIONAL NAS 

ELEIÇÕES  
 

A “Licitude e Honestidade” são traços distintos entre o direito e a moral, visto que nem 

tudo que é certo é devidamente moral. Nessa perspectiva, convém evidenciar que alguns doutrinadores 

acreditam que a regra “moral” invadiu o direito público, sobretudo o Direito Administrativo, através do 

exame jurisdicional do desvio de poder, de modo que este passou a ser visto como uma hipótese de 

ilegalidade que estaria sujeita a controle judicial. 

Na Administração Pública, tendo em vista as licitações, é bem comum encontrar situações 

de conluios entre aqueles que realizam o devido processo, de forma que ferem a moral e caracterizam 

ofensa direta ao princípio supracitado. Esse tipo de ofensa administrativa produz efeitos jurídicos que 

podem acarretar anulação do ato e esta pode ser decretada pela própria Administração ou Poder Judiciário. 



 

Hely Lopes Meirelles declara que “o agente administrativo, como ser humano dotado de 

capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, 

não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e 

o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre 

o honesto e o desonesto.” (MEIRELLES, 2012, pág. 90).  

Nessa conjuntura, percebe-se que a diferença entre boa-fé subjetiva e objetiva vem 

ganhando força paulatinamente na área do Direito Administrativo. Nessa perspectiva, vê-se que a 

subjetiva trabalha a ideia de investigação sobre a real intenção e vontade do agente administrativo, 

principalmente no que concerne ao conhecimento ou desconhecimento do que era lícito ou não. 

Por outro lado, a boa-fé objetiva ocorre por meio de uma investigação do comportamento 

do agente, não tendo importância a sua intenção. Observa-se, conforme a doutrina majoritária para o 

Direito Administrativo, que o realmente importante é a atitude e não a intenção do agente. 

Com o fito de proteger a moralidade, foram criados alguns instrumentos. Na legislação 

brasileira, podem ser encontrados vários, porém os que merecem o destaque maior são: Ação Popular, 

Ação Civil Pública de Improbidade, Controle Externo Exercido pelos Tribunais de Contas e Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs). 

Um progresso de incomensurável relevância para o Princípio da Moralidade foi a Lei de 

Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92, que aborda as devidas sanções aplicáveis aos agentes 

públicos. Essa lei proporcionou uma base sólida às exigências impostas pelo princípio da moralidade. 

Nessa perspectiva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que “também merece menção o 

artigo 15, inciso V, que inclui entre as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos a de 

“improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §4º.  Por sua vez, o artigo 5º, inciso LXXIII, ampliou 

os casos de cabimento de ação popular para incluir, entre outros, os que implique a moralidade 

administrativa” (PIETRO, 2009. Pág. 77).  

Por conseguinte, indubitavelmente a moralidade administrativa está contida no Direito, 

fazendo-se presente de maneira indissociável em sua aplicação e finalidade. Erigindo-se, assim, em fator 

de legalidade. 

Ocorre que no presente caso, o gestor público vem tomando atitudes que ferem a 

moralidade administrativa. Ao passo que mesmo incumbido do exercício de prefeito e candidato a 

reeleição, ainda está exercendo de a profissão de médico de maneira gratuita, indo contra o princípio da 

moralidade.  

Nessa conjuntura, evidencia-se que tanto os agentes quanto a Administração devem agir 

conforme os preceitos éticos, já que tal violação implicará em uma transgressão do próprio Direito, o que 

caracterizará um ato ilícito de modo a gerar a conduta viciada em uma conduta invalidada. 



 

Diante disso, a moral administrativa é norteada para uma distinção prática entra a boa e a 

má administração, trabalhando consigo a ideia do “bom administrador” o que não ocorre com o atual 

prefeito de Timbiras, pois o mesmo usa de sua influência política e profissional para tentar angariar votos. 

 

III- DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto e de todos os meios de provas trazidos aos autos pela parte vem a 

ilustre presença deste r. Juízo para REQUERER que: 

a) Seja a presente Representação recebida e autuada; 

b) Seja imediatamente intimado o representado para, no prazo de 48h, deixar de 

praticar o exercício da medicina durante a campanha eleitoral;  

c) Caso o representado não cumpra a ordem, requer-se, desde já e sem prejuízo da 

responsabilidade penal, sejam adotadas providências que assegurem o resultado 

prático equivalente; 

d) Que o Representado seja responsabilizado pelos prejuízos causados ao erário e ao 

certame eleitoral pelo desvio de finalidade e lesão ao princípio da moralidade; 

 

 

Termos em que, Pede deferimento. 

 

Timbiras (MA), 03 de Agosto de 2020 

 

 

ANTÔNIO FRANCISCO MOREIRA SANTOS 

CPF 056.626.323-83 
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