
 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 043ª ZONA ELEITORAL DE CATENDE PE 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600151-04.2020.6.17.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE CATENDE PE 
REPRESENTANTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - (PTC) 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MARCELLE VIANA DA ROCHA BRENNAND - PE41322, HEITOR MAIA E
SILVA CALDAS - PE43098, THOMAS STEFANO RODRIGUES VELOSO - PE40853, MARCIO ALEXANDRE
VALENCA BELCHIOR - PE17610, CLAUDIO SERGIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA - PE17522, BRUNO AUGUSTO
PAES BARRETO BRENNAND - PE16990, JOSE ALUIZIO LIRA CORDEIRO - PE21419 
REPRESENTADO: JOSE RINALDO FERNANDES DE BARROS, ANDRE GUSTAVO ARAUJO DA SILVA SANTIAGO 
Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO JORGE DE MELO MARTINS - PE41674, THAIS DOMINIQUE
BATISTA BESERRA - PE37824, ITALO RICARDO OLIVEIRA DE LIMA - PE47135 
Advogados do(a) REPRESENTADO: ALAN GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA - PE42986, LUANA MARTINS VITAL -
PE32008, SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA JUNIOR - PE29632, EVANDRO ALVES FERREIRA DA
SILVA - PE46314, ITALO RICARDO OLIVEIRA DE LIMA - PE47135, EDUARDO JORGE DE MELO MARTINS -
PE41674, CAMILLA KENYA BEZERRA MARTINS - PE34846 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC em desfavor
de JOSÉ RINALDO FERNANDES DE BARROS e ANDRÉ GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA
SANTIAGO por possíveis atos de propaganda eleitoral de forma antecipada.
A iniciall informa que em evento carnavalesco realizado na cidade no Bloco “Os Largados VIP”
foram feitas diversas manifestações de cunho eleitoral, sendo elas: Abadás com o nome “Rinaldo
Barros”; Boneco gigante com os dizeres “ Eu tô com ele” e nas costas “Rinaldo Barros”.
Ademais, é informado na inicial que o representado JOSÉ RINALDO FERNANDES DE BARROS
realizou uma reunião denominada “Roda de diálogo das amigas de Rinaldo Barros”, oportunidade
em que realizou o seguinte discurso: “Devemos agradecer primeiramente a Deus por tudo e
minha confiança está em vocês, de serem as multiplicadoras, as amigas de Rinaldo Barros, para
que a gente possa chegar na Prefeitura e fazer uma administração voltada para o povo, acabar
com essa história de meia dúzia ser beneficiado e o povo esquecido...”.
Ainda, é relatado pelo polo ativo da demanda que os representados ANDRÉ SANTIAGO e
RINALDO BARROS afirmaram em programa de rádio que trouxeram uma equipe de desinfecção
para as ruas do município, dado que o poder público municipal não teria a devida iniciativa.
Em sua defesa, o representado ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA SANTIAGO informa que o serviço
de desinfecção fora doado e não configuraria propaganda eleitoral antecipada.
Por sua vez, o representado JOSÉ RINALDO FERNANDES DE BARROS elucidou, em sua
salvaguarda, que nenhum ato informado na inicial foi realizado em detrimento da legislação
eleitoral, visto que o bloco carnavalesco quis apenas lhe prestar uma homenagem e as demais
imputações do Partido-representante estão de acordo com o art. 36-A, da lei L nº 9.504/97.
Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu Parecer pela procedência in totum do pleito
inaugural a fim de condenar os representados às sanções previstas na legislação.
 

Num. 3812571 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: FERNANDO JEFFERSON CARDOSO RAPETTE - 03/09/2020 16:03:05
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090316030555100000003480616
Número do documento: 20090316030555100000003480616



Éo relatório. Decido.
 
A Lei 9.504/97 tem a seguinte previsão:
 

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for
maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
Art. 36-A. 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: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
(...)
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§7o É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de
artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. (Incluído pela
Lei nº 11.300, de 2006),

 
Divulgações realizadas por pessoas atuantes no cenário político, em períodos próximos ao pleito,
invariavelmente produzem efeitos eleitorais. Ações dessa natureza conferem aos beneficiários
vantagens na disputa eleitoral. É ferramenta muito explorada nesse período. O TSE entende
por propaganda eleitoral antecipada as situações em que o pedido de votos pode ser identificado
por determinadas expressões em que se verifica a defesa pública da vitória, como se verifica no
seguinte julgado:
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No
0600033-26.2018.6.10.0000 – SÃO LUÍS – MARANHÃO
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Embargante: Flávio Dino de Castro e Costa
Advogados: Pedro Carvalho Chagas – OAB: 14393/MA e outro
Embargado: Partido Republicano Progressista (PRP) – Estadual
Advogado: Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo – OAB: 5166/MA
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. EVENTO.
PARTIDO POLÍTICO. APRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATOS. DISCURSO.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. TRANSMISSÃO. REDES SOCIAIS. MULTA.
ART. 36, § 3o, DA LEI 9.504/97.
(...)
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, “o pedido explícito de
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votos pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’,
como, por exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o
emissor está defendendo publicamente a sua vitória”(AgR-AI 29-31, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018). Ademais, esta Corte já teve a
oportunidade de manter a multa aplicada em face de propaganda eleitoral
antecipada quando o pedido de votos foi veiculado em evento partidário
de livre acesso ao público em geral, tal qual ocorreu, no caso, em
decorrência da transmissão ao vivo na internet. Nesse sentido: AgR-REspe
70-65, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 15.4.2015.
(...)
CONCLUSÃO
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em
receber os embargos de declaração como agravo regimental, negando-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Brasília, 14 de novembro de 2019.
(E.Dec-AI 0600033-26.2018.6.10.0000 – SÃO LUÍS – MA, rel. Min. Sérgio
Banhos)

 
Ressalto, por oportuno, que fatos semelhantes já foram objeto de ação julgada procedente nesta
Unidade Eleitoral, inclusive confirmada pelo egrégio TRE-PE:

RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600064-80.2020.6.17.0000 - Belém de
Maria - PERNAMBUCO
RELATOR: Desembargador EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR
RECORRENTE: EUDO DE MAGALHAES LYRA JUNIOR
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCO ANTONIO ALEXANDRE
LUNDGREN DE LIMA - PE0048175A
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO LIBERAL
Advogado do(a)  RECORRIDO: KELVIN EMMANOEL GOMES -
PE0034907A                                                                                          
EMENTA
E L E I Ç Õ E S  2 0 2 0 .  R E C U R S O .  P R O P A G A N D A  E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA. EVENTO COM ATRAÇÃO MUSICAL. SHOWMÍCIO. MEIO
PROSCRITO DURANTE CAMPANHAS OFICIAIS.1. Hipótese em que
caracteriza propaganda antecipada a publicidade divulgada por meio proscrito,
inclusive para o período de campanha eleitoral oficial, porquanto houve
realização de evento assemelhado a showmício, já que se noticiou evento no
qual houve apresentação de atração musical, conduta vedada pelo art. 39, §
7°, da Lei nº 9.504/97 (Precedentes do TSE).2. Recurso não provido.
ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por
maioria, vencido o Des. Carlos Gil, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.
Recife, 26/06/2020
Relator EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR
 

Diante das características das ações praticadas, está caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea, em contrariedade à regra insculpida no artigo 36 da Lei n. 9.504/97, impondo-se a
fixação da multa prevista no § 3º do artigo.
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Ademais, esse juízo preza por um sistema democrático justo e com paridade de armas entre os
envolvidos, para tanto necessário se faz punir com rigor atitudes que tendem a desequilibrar a
disputa eleitoral através do rompimento das regras disposta na legislação vigente.
 
Esse magistrado não pretende tolher a liberdade de expressão dos pretensos candidatos ou
limitar o direito à informação dos eleitores, porém deve-se respeitar os limites impostos pela
própria lei.
 
Nos termos do Acórdão 15.372, de 15.04.1999, de relatoria do ministro Eduardo Alckmin, que é o
paradigma do tema (ROLLO, 2004), adotou-se um conceito tripartite de propaganda eleitoral, que
passou a ser entendida como “aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma
dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende
desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da
função pública”. Entendo o caso em análise de amolda a essas características.
 
O relator pontuou ainda que, “sem tais características, poderá haver mera promoção pessoal,
apta, em determinadas circunstâncias a configurar abuso de poder econômico, mas não
propaganda eleitoral”.
 
Esse conceito tripartite, apesar de bastante abrangente, foi ainda mais dilatado pela
jurisprudência do TSE, que evoluiu para entender que também seria possível uma propaganda
eleitoral antecipada subliminar, de modo que, para que fosse configurada, não deveria ser
observado tão somente o texto dessa propaganda, “mas também outras circunstâncias, tais como
imagens, fotografias, meios, número e alcance de divulgação [...] TSE. Ac19.905, rel. min
Fernando Neves. 25/2/2003".
 
Em que pese não haver pedido expresso de votos, entendo ser esse requisito dispensável em
situações em que há evento com nítido cunho de promoção pessoal tendente a influir de forma
desproporcional no pleito em período pré-eleitoral. Se assim não fosse, tais eventos ocorreriam
de uma maneira mais frequente ao longo dos anos. Reconhecer que apenas o pedido expresso
de votos caracteriza propaganda irregular seria desvirtuar a vontade da norma e impor em risco a
população e o regime democrático, deixando a mercê de propagandas subliminares com nítido
cunho político em momento que nem todos os eventuais candidatos possam se apresentar aos
eleitores regularmente, gerando desvantagem indevida aos pleiteantes pelo cargo de
representação popular.
 
Não vislumbrar que a conduta realizada pelos Representados, dispostas na inicial, está revestida
de caráter eleitoral é ignorar as provas carreadas aos autos. É preciso ter a correta percepção da
essência que traz o pleito eleitoral. Jamais deveria ser visto apenas como uma mera disputa, uma
corrida ao posto político almejado. Sempre que as regras eleitorais não são respeitadas como
deveriam os parâmetros de igualdade entre os pretensos concorrentes à representação do povo
são diluídos, gerando prejuízo à população local.
 
A própria legislação eleitoral deixa claro o período em que a prática de propaganda eleitoral é
permitida, exatamente para manter a ordem, igualdade entre os concorrentes e que todas as
intenções políticas sejam apresentadas ao povo com respeito à legislação e dentro do mesmo
período, garantindo a todos paridade de meios de se apresentarem junto a população e de
exporem seus projetos e intenções para a eventual representação da sociedade.
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Assim sendo, o ato de participar evento festivo, por si só, não é ato ilícito. O que o torna proibido
é o fato de que ele seja instrumento para fins eleitorais, extemporaneamente. Portanto entendo
que nítida está a intenção de revestir de caráter legal uma conduta totalmente vedada, realizada
pelos Representados.
 
Ressalto que em ação diversa apreciada por este mesmo juízo, houve sentença de
improcedência à ação eleitoral em que se discutia a participação de pré-candidatos em evento
festivo e conhecido de toda população local. Ora, a mera participação de pré-candidato em
festividade local, por si só, não afronta qualquer legislação, pois além de exercerem livremente
seu direito de ir e vir, a presença junto à sociedade não é conduta vedada, e nem poderia ser,
pois é inerente ao regime democrático e as liberdades que a Carta Magna assegura a todo
cidadão.
 
Entretanto, no presente caso, não se trata apenas de mera participação em festividade, mas sim
de participar, inclusive com seu nome estampado em camisetas e em outros elementos
carnavalescos, bem como dizeres de "eu tô com ele" com cunho de promoção pessoal e a fim de
propagar seu nome e angariar simpatizantes e, ainda, fazer o uso da palavra junto aos presentes.
Ora, consta seu nome, em alguns casos, expressos em elementos da festividade. Entendo
que todas essas condutas aliadas fogem ao aceitável e se inserem, nitidamente, em conduta
vedada pela legislação eleitoral, se prestando expressamente a propaganda eleitoral
extemporânea com cunho político, a fim de, de forma até mesmo pouco subliminar, obter
vantagem na disputa eleitoral com sua apresentação e beneficio junto a população em detrimento
dos demais concorrentes.
 
Por fim, entendo que a reunião realizada pelo representado, bem como a informação em
programa de rádio acerca de feitos em prol da cidade também se inserem nas vedações legais,
pois nitidamente possuem caráter de promoção pessoal em momento extemporâneo, se
apresentando como pré-candidato e lançando seu nome como opção à candidatura, além de
propagar eventual competência e proatividade para a assunção do cargo, fator que
subliminarmente tem o condão e apelo de pleito de votos com potencial de desequilíbrio na
disputa eleitoral.
 
Insta salientar, finalmente, que o Poder Judiciário respeita os princípios da Inércia de Jurisdição
ou Processual, em que versa sobre a necessidade de todo processo ser iniciado pelo legitimado,
não cabendo ao magistrado, de oficio, iniciar uma lide ou demanda. Assim, não havendo prazo
prescricional imputável ou cabível nos autos a fim de afastar a apreciação jurisdicional do objeto
do processo, a mera demora para ingresso com a ação não gera qualquer prejuízo, pois dentro
do prazo legal, sendo apresentada no dia da festa ou alguns meses depois, demandam a
apreciação judicial, inclusive prezando pelo Principio da Inafastabilidade de Jurisdição.
 
DIANTE DO EXPOSTO,nos termos do art. 35, §3º da Lei 9.504/97, julgo PROCEDENTE a
presente Representação, para condenar os Representados ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS) cada um, em patamar mínimo em razão de não reincidência, pela
prática de propaganda eleitoral extemporânea na modalidade showmício, vez que os mesmos
organizaram evento festivo com cunho político eleitoral.
 
P.R.I.
 
Transitada em julgado, não satisfeitos os débitos no prazo legal, expeçam-se as comunicações
necessárias para sua cobrança via executivo fiscal.
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Arquivem-se os autos.

 
Catende, 2 de setembro de 2020.
 

Fernando Jefferson Cardoso Rapette
Juiz Eleitoral
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