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JUSTIÇA ELEITORAL 
 046ª ZONA ELEITORAL DE VERTENTES PE 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600028-94.2020.6.17.0046 / 046ª ZONA ELEITORAL DE VERTENTES PE 
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MARIA EDUARDA CARVALHO HARTEN VELHO BARRETTO - PE46671,
JULIANA LIMA DE OLIVEIRA - PE49595, FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE2246500-A, VADSON DE
ALMEIDA PAULA - PE22405-A 
REPRESENTADO: ROMERO LEAL FERREIRA 
  
  
  
 
 
 
 

DECISÃO
  

Cuidam os autos de representação por propaganda extemporânea, no FACEBOOK na
página pessoal do representado, com pedido liminar, nas Eleições 2020, movida pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – VERTENTES - PE contra ROMERO
LEAL FERREIRA. 

O Partido requerente pediu a concessão de medida liminar, para que se determine a
retirada das publicações do perfil do representado no FACEBOOK do conteúdo disponível nas URLs 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / r o m e r o l e a l f e r r e i r a / v i d e o s / 2 5 7 8 9 7 7 9 3 2 1 3 4 5 2 9  e  
https://www.facebook.com/romerolealferreira/posts/2578978502134472. 

No aludido vídeo, alega o representante, que o representado republicou vídeo com jingle
eleitoral em que o pedido de voto é explícito. Conforme degravação apresentada, a qual colaciono um
trecho: 

 
“Ei, eu quero outra vez
Eu voto outra vez
para a cidade avançar
Tô com Romero de novo
Vertentes não vai parar
 
Continuar lutando
Ele tá sempre aí
Para cuidar do povo, trabalhando
Vou digitar 45 e confirmar assim
A cidade diz que só tá melhorando
(…)
45 eu vou votar!
No dia 2, já sei quem vai ganhar
45, é digitar e confirmar
Não tô com um pingo de vontade de trocar
Quem me represente é Romero, meu prefeito
E amigo do povão”
  

  
Como requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, aduz o partido

representante que está presente a probabilidade do direito, pelo caráter ilícito da propaganda, e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela necessidade de retirada do conteúdo, posto que as
publicações em rede sociais possuem grande impacto. 
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Decido. 
  
Presente a probabilidade do direito, pois a Resolução TSE n.º 23.610/2019, arts. 2º e 3º, e a

EC n.º 107/2020, que promoveu alterações das datas do calendário eleitoral das Eleições 2020, em
virtude da pandemia do coronavírus, determina que toda propaganda, para não ser considerada
antecipada, não poderá ter pedido explicito de voto: 

 
“Res. TSE. 23.610/2019 - Art. 2º.   A propaganda eleitoral é permitida a partir
de 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 36)...
EC. 107/2020 - 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.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo,
as seguintes datas:
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive
na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965;
RES. TSE. 23.610/2019 - Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput,
I a VII e §§):
 
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;”

  
Presente também o perigo da demora, pois a norma protetiva eleitoral, no caso de

divulgação de propaganda antecipada, com pedido expresso de voto, fere o princípio da isonomia e
queima a largada do pleito eleitoral que ainda está por vir. 

 
“RES. TSE. 23.610/2019 - Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de
16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 36)...
...§ 4º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e o beneficiário, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º).
EC. 107/2020 - 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.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as
seguintes datas:
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na
internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965.”

  
O vídeo é um típico exemplo de material de campanha com edição e jingle eleitoral,

inclusive deve ter sido utilizado em eleição pretérita quando fala que no dia 2 já sabe quem vai ganhar
fazendo referência a 02 de outubro data das eleições de 2016. Caracterizada, assim, a propaganda
eleitoral antecipada. 

  
Portanto, nos termos da Resolução TSE n.º 23.608/2019, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR 

e determino que o REPRESENTADO, RETIRE DO AR, EM 01 (UM) DIA, AS POSTAGENS OBJETO DA
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PRESENTE REPRESENTAÇÃO, EM QUE SE DIVULGA PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA, presente
nas URLs:  https: / /www.facebook.com/romeroleal ferre i ra/v ideos/2578977932134529 e 
https://www.facebook.com/romerolealferreira/posts/2578978502134472 sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (um mil reais), intime-se. 

  
Determino ainda, nos termos dos arts. 17 e 18, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, a

citação do representado, com a entrega da contrafé da petição inicial, para, querendo, apresentarem
defesa, VIA PJE 1º GRAU, no prazo de 02 (dois) dia e cumprir a ordem judicial acima exarada. 

  
Findo o prazo de defesa, nos termos do art. 19 da supracitada Resolução, determino a

abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, em 01 (um) dia; 
  
Transcorrido o prazo do Ministério Público Eleitoral, com ou sem parecer, voltem os autos,

imediatamente, conclusos para sentença. 
  
Publique-se no DJE, ficando o representante intimado da presente decisão. 
  

 
Vertentes-PE, 24 de agosto de 2020.
 
 

 
Solon Otávio de França

JUIZ ELEITORAL

Num. 3580612 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SÓLON OTÁVIO DE FRANCA - 24/08/2020 12:10:18
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082412101872300000003275710
Número do documento: 20082412101872300000003275710


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 3580612 | 24/08/2020 08:58

