
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 043ª ZONA ELEITORAL DE CATENDE PE 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600165-85.2020.6.17.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE CATENDE PE 
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ALAN GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA - PE42986, LUANA MARTINS VITAL -
PE32008, ITALO RICARDO OLIVEIRA DE LIMA - PE47135, SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA
JUNIOR - PE29632, THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA - PE37824, WALTER JOSE DA SILVA JUNIOR -
PE38517, EDUARDO JORGE DE MELO MARTINS - PE41674, CAMILLA KENYA BEZERRA MARTINS - PE34846,
EVANDRO ALVES FERREIRA DA SILVA - PE46314 
REPRESENTADO: OTACILIO ALVES CORDEIRO, PAULO ALVES CORDEIRO 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
Trata-se de Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, movida pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Cristão – PSC, Catende-PE, em face de OTACÍLIO ALVES
CORDEIRO e PAULO ALVES CORDEIRO.

 
Na inicial o Representante argumenta:

 
1 - Que os representados são pré-candidatos a Prefeito e Vice, e que estão extrapolando os
limites impostos pela legislação ao divulgar o número da chapa com pedido de votos, ao dispor
em sua página no facebook, link para que seguidores manifestem adesão á sua candidatura por
m e i o  d e  i n s e r ç ã o  d e  i m a g e m  c o n s t a n t e  d o
endereço https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383172669323868&id=100028934130468
, a qual contem desenho de palma de uma mão com gesto de quatro dedos, fazendo alusão,
segundo o representado, ao número da legenda 40;

 
2 – Que são filiados ao partido PSB - 40 e já concorreram com o citado número e que e frase “tu
já colocou a tua foto do (…)”, confere sentido diverso à frase, não havendo em que se falar em
simples menção a mão ou reprodução de um sinal e que a preposição “do” tem objetivo claro de
inferir o número que já é característico do representado no cenário político, conforme
demonstrado em imagem de um simpatizando afirmando “SOU 40 COM ORGULHO”.

 

 
3 - Que a imagem contendo a frase “APERREIA mais imagem da mão com quatro dedos
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levantados, é utilização de subterfúgio linguístico para promover candidatura, conforme imagens
de populares em redes sociais com dizeres “Aperreiaaaa 40” e “eu já falei que só voto no 40”.

 
4 – Que a imagem do pré-candidato com a legenda “sou 40 vezes + Catende, demonstra clara
propaganda eleitoral;

 
5 - Cumpre ressaltar que a propaganda extemporânea subliminar ou invisível é caracterizada
sempre que se leva ao conhecimento público, de forma dissimulada, com uso de subterfúgios,
candidatura própria ou de alguém, demonstrando de forma implícita que o eleitorado está
apoiando de forma maciça aquele beneficiário antes do prazo permitido por lei o que é
exatamente o caso dos autos .

 
6 - No que tange à responsabilização do pré-candidato à vice prefeito, Paulo cordeiro, é inegável
que, visto que a página da qual foram extraídos os prints, tem em sua capa a foto de ambos
representados.

 
A final requer:

 
a)A autuação da presente Representação e o seu regular processamento;
b)A Concessão a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata retirada do conteúdo
impugnado, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo Eleitoral;
c)A notificação dos Representados para, querendo, apresentarem sua defesa em 48 (quarenta e
oito) horas (§5.º do art. 96 da Lei n.º 9.504/97);
d)A produção dos meios de prova que, eventualmente, se fizerem necessários;
e)Ao final, a procedência da pretensão ora deduzida, com a imposição, aos Representados, da
multa prevista no § 3.º do art. 36 da Lei n.º 9.504/97,devendo as referidas serem aplicadas em
seu teto máximo ou em patamar superior ao mínimo legalmente estabelecido, garantido assim o
imperativo da justiça, levando-se em conta a gravidade, o alcance e a disseminação das condutas
narradas, as quais contribuíram para promover a candidatura antecipada de Otacílio Cordeiro e
Paulo Cordeiro.

 

 

 
Éo relatório. Decido.

 
O art. 300, do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da
tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das
vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.
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Outrossim, o requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo visa amenizar o
perigo da demora decorrente das fases processuais.

 
No caso dos autos, verifico existir a fumaça do bom direito, isso porque, embora não haja amplo
acervo probatório, nessa fase cabe a análise superficial e há nítidos indícios de descumprimento
da legislação eleitoral, afrontando o disposto no art. 36 da Lei 9504/97.

 
De igual modo, constato a presença do perigo de dano, em caso de não deferimento da tutela de
urgência pleiteada, haja vista que a demora do provimento jurisdicional, com a consequente
manutenção propaganda eleitoral antecipada, poderá causar desequilíbrio nas eleições que se
aproximam.
 
No caso dos autos, está caracterizado a existência a fumaça do bom direito e o descumprimento
da legislação eleitoral, previsto no art. 36 da Lei 9504/97. Esclareço que diferentemente de caso
já apreciado por este juizo, o presente não se trata de evento intrapartidário em que houve,
apenas, postagem com a menção ao numero da legenda do partido. No caso diverso a liminar foi
indeferida, pois foi reconhecido que uma foto contendo apenas gesto com referência ao número
da legenda em evento que possuía apenas filiados não poderia ser considerada propaganda
antecipada. Contudo, diversa a situação ora analisada, pois o pré-candidato possui nitida
intenção de angariar eleitores a partir do pleito de inscrição em redes sociais e divulgação dos
cidadãos de imagem fazendo gesto em apologia ao seu partido, demonstrando, de forma
expressa, apoio a sua candidatura. Ora, o proprio candidato disponibilizou meio para que
eleitores divulgassem sua candidatura de forma subliminar a fim de atingir o maior numero de
pessoas atraves de rede social em momento em que referida propaganda é vedada pela
legislação patria.

 

 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência,

 
DETERMINANDO a imediata retirada de circulação de todo material apontado no documento ID
916310, bem como desativação voluntária do mecanismo ou da pagina indicada na peça
vestibular, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00
(cem mil reais).
 
Cumpra-se com urgência. Dou a esta decisão força de mandado.

 
INTIMEM-SE desta decisão e CITEM-SE os representados para apresentarem defesa no prazo
de 2 dias, nos termos do art. 18 da Res. TSE nº 23.608/2019.

 
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral e voltem-me conclusos.
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Catende/PE, 2 de setembro 2020.

 
Fernando Jefferson Cardoso Rapette

 
Juiz Eleitoral
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