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IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP, 

domiciliado em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados, endereço eletrônico dep.ivanvalente@camara.leg.br, vem, diante 

de Vossa Excelência, com fundamento com fulcro nos arts. 36 e seus 

parágrafos; art. 73, incisos I, III e IV; ambos da Lei n º 9.504/97, e rito previsto 

no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, conforme §12º do art. 73 da Lei das 

Eleições, ofertar a presente  

REPRESENTAÇÃO 

em desfavor da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

PRESIDÊNCIA - SECOM, por campanha contendo alusão à política 

armamentista e que extrapola os limites impostos pela Constituição à 

propaganda estatal, ante as razões de fato e de direito adiante expostas.   
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1) FATOS  

 

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA - 

SECOM divulgou nesta quarta-feira, 28 de julho de 2021, nas suas redes sociais, 

uma propaganda que, sob pretexto de homenagear o Dia do Agricultor, onde faz 

apologia à política armamentista e extrapola os limites à publicidade estatal 

previstos em nossa Constituição Federal de 1988.. 

A imagem de um homem armado com um rifle acompanha uma 

mensagem parabenizando os agricultores. 

Sob qualquer critério, a peça publicitária está longe de representar 

trabalhadores e trabalhadoras do campo,  responsáveis pelo abastecimento de 

alimentos em nossas mesas. Com um destaque importante em nossa economia, 

a agricultura familiar é responsável por 70% da produção que chega à mesa da 

população, ainda conforme a Organização das Nações Unidas – ONU1.  

Por meio de sua rede social, a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DA PRESIDÊNCIA - SECOM, publicou2:  

 

 

 

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que 

não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na 

mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo" 

 
1 https://www.oxfam.org.br/blog/a-importancia-da-agricultura-frente-a-pandemia-de-coronavirus/ 
2 https://twitter.com/secomvc/status/1420353396956086272?s=19 
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Observa-se que a publicidade em nada homenageia o agricultor, mas 

sim faz apologia ao uso de armas.  

Conforme veiculado na imprensa, a SECOM ressalta que o presidente 

Jair Bolsonaro "estendeu a posse de arma do proprietário rural a toda a sua 

propriedade", em referência a uma lei sancionada em setembro de 2019.   

A mudança na regra permite carregar a arma por toda a propriedade, 

e não apenas na sede do imóvel rural, como era previsto antes da nova 

legislação. 

Vale ressaltar que a imagem utilizada pela SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA - SECOM está disponível num 

banco de imagens genéricas como "Silhueta de caçador carregando espingarda 

no ombro e observando".   ou seja, a imagem nada tem a ver com os 

trabalhadores e trabalhadoras da agricultura. 

A campanha faz apologia à política armamentista, bandeira defendida 

pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Nesse sentido, importante lembrar que o Presidente da República já 

vem, há muito tempo, deixando claro suas prioridades e opiniões com relação à 

posse de armas no Brasil3. No ano passado, foi emblemático ao afirmar seu 

desejo de que “o povo se arme, que é garantia que não vai ter um filho da puta 

pra impor uma ditadura aqui, que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Eu quero 

todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado.” Segundo o 

Datafolha, 72% da população discorda da frase4.  

Resta inconteste a finalidade da campanha com alusão à política 

armamentista, situação que fomenta a violência no campo e em nada contribui 

para o interesse público.  

Os fatos narrados revelam patente ilegalidade e exigem a instauração 

de procedimento para que o Ministério Público possa apurar a prática de 

improbidade no âmbito da  SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

 
3 https://oglobo.globo.com/brasil/eu-quero-todo-mundo-armado-disse-bolsonaro-em-cobranca-sergio-

moro-24441599 
4 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/31/datafolha-72percent-discordam-da-frase-de-

bolsonaro-sobre-dar-armas-para-populacao.ghtml 
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PRESIDÊNCIA - SECOM, uma vez que a peça publicitária extrapola os limites 

estabelecidos pela legislação, uma vez que não possui como objetivo orientar ou 

educar a população, mas sim de disseminar a violência no campo, fato este 

comprovado pelo relatório de violência no campo divulgado pela Comissão 

Pastoral da Terra – CPT. 5 

Conforme levantamento realizado com os registros de todas as 

ocorrências de conflitos registrados durante o ano passado nas zonas rurais do 

Brasil. Os números são assustadores: de acordo com a CPT, os episódios de 

violência nunca foram tão altos e os números são os maiores dos últimos 35 

anos. Foram registradas 2.054 ocorrências em 2020, um aumento de 8% em 

relação a 2019. Esse é o maior número de ocorrências de conflitos no campo já 

registrado pela organização desde 1985. Foram 914.144 pessoas envolvidas em 

conflitos ano passado, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.6 

Conforme observa-se, a peça veiculada pela SECOM, possui como 

objetivo principal apologia ao armamento e disseminar a violência no campo. 

2) DO DIREITO 

Conforme dispõe a Constituição, os agentes públicos subordinam-se, 

no exercício de suas funções, aos princípios que regem a administração pública, 

conforme disposto no artigo 37: 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
 
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
 
..............................................................................................(Grifamos) 

 
5 https://www.cptnacional.org.br/downlods/category/85-espaco-para-imprensa-releases-analiticos 
6 https://www.greenpeace.org/brasil/blog/violencia-no-campo-numero-de-conflitos-registrados-pela-
cpt-em-2020-e-o-maior-dos-ultimos-35-anos/ 
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Conforme podemos depreender o parágrafo primeiro do dispositivo 

supratranscrito, a propaganda estatal deverá ter caráter informativo, educativo e 

de orientação social. 

A peça publicada pela SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DA PRESIDÊNCIA - SECOM, ao fazer apologia às armas extrapolou os limites 

mencionados, pois além de não educar, orientar ou informar a população, 

contribui para a disseminação da violência no campo. 

 

 

 

 

Diante disso, o Governo Federal, a pretexto de homenagear os 

agricultores, lança mão de recursos públicos para atentar contra o interesse 

público, fomentando a violência no campo, onde os conflitos já são elevados em 

todo o país.  

A conduta mostra-se absolutamente incompatível com os princípios 

que regem a administração pública e com os limites impostos à publicidade 

estatal. 

O ato praticado pela SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

PRESIDÊNCIA - SECOM, afronta ainda os dispositivos da Lei de Improbidade 

Administrativa, Lei nº 8429, de 1992, tanto em razão da violação do dispositivo 

constitucional, como pelo prejuízo causado ao erário em razão do uso de 

recursos públicos para publicidade ilegal. 

Trata-se de situação que exige a instauração de procedimento para 

apuração de responsabilidade, razão pela qual apresentamos esta 

representação. 
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Nessa toada, resta caracterizada a incidência tipificada no 

mencionado dispositivo. Cumprindo ressaltar ainda que o uso de recursos 

públicos para fazer apologia às armas,  sob pretexto  de homenagear o Dia do 

Agricultor,  constitui fato ardiloso, veiculado por meio de conteúdo subliminar, 

com o intuito de  se eximir da responsabilidade. 

 

3) DOS PEDIDOS 

 

Nossa Carta Magna dispõe em seu artigo 127 sobre a atuação 

precípua e essencial do Ministério Público à atuação da justiça, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido 

compete ao Ministério Público investigar e representar tais interesses solicitando 

ao Judiciário a adoção das medidas necessárias à sua preservação. Assim, 

requer-se a instauração dos procedimentos para apurar a prática de improbidade 

administrativa e consequente responsabilização por ato praticado pela 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA - SECOM  

Nestes termos, espera que seja recebida esta representação.  

 

Brasília-DF, 28 julho de 2021. 

 

IVAN VALENTE 

Deputado Federal PSOL/SP 
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