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JUSTIÇA ELEITORAL 
 064ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUAS BELAS PE 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600035-32.2020.6.17.0064 / 064ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUAS BELAS PE 
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL/COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA - PE48468, ERIC JOSE
OLIVEIRA DE ALMEIDA - PE2676600-A, FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE2246500-A, VADSON DE
ALMEIDA PAULA - PE22405-A 
REPRESENTADO: LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA, JOSE HELENO FERREIRA DE SA 
Advogados do(a) REPRESENTADO: GUYLHERME EDUARDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE49033,
LAERTE RAYMUNDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE35476 
Advogados do(a) REPRESENTADO: GUYLHERME EDUARDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE49033,
LAERTE RAYMUNDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE35476 
  
  
 

 SENTENÇA
 

 
1. RELATÓRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), em face de LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA e JOSÉ
HELENO FERREIRA DE SÁ, devidamente qualificados nos autos, pela prática de Propaganda
Eleitoral Antecipada/extemporânea, tendo em vista as ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, durante
ato realizado no dia 16 de agosto do corrente ano, no Hotel Santa Maria, localizado no Município
de Águas Belas/PE.
O Representante alegou na peça inicial que, Luiz Aroldo Rezende de Lima, prefeito e atual pré-
candidato ao mesmo cargo, bem como o pré-candidato ao cargo de vereador, Sr. José Heleno,
“realizaram vários atos incompatíveis com a pré-campanha.”
Aduziu ainda que “o evento se revestiu de claro caráter eleitoral, tendo sido oferecido café da
manhã aos presentes, seguido de diversos discursos, tanto por parte do pré-candidato a
prefeito, quanto por seus apoiadores, e, para registrar o ocorrido, os presentes tiraram diversas
fotos fazendo o gesto da letra “L” com a mão, em clara referência ao primeiro representado,
Sr. Luiz Aroldo.” (grifei)
Fez a transcrição na petição inicial, de parte do discurso proferido na ocasião “ Eu sou amigo de
Mario, de infância, conheço os trabalhos, a dedicação dele no comércio e quero dizer a você hoje,
a população de Águas Belas, que fui convidado a ser pré-candidato a vereador pelo prefeito Luiz
Aroldo, um homem que trabalha e dá atenção ao povo, um homem que sabe dar valor a quem
merece. Então por isso aceitei o convite de ser pré-candidato a vereador de Luiz Aroldo,
juntamente com o apoio de Mario, aqui do hotel, porque nós somos amigos há muitos anos e não
devemos nos separar. Então estamos dando continuidade a nossa amizade e elegendo nosso
pré-candidato a prefeito Luiz Aroldo e eu também, pré-candidato a vereador, por isso muito
obrigado a população de Águas Belas. Esse café da manhã é um símbolo político de Luiz
Aroldo, Luiz Aroldo é um homem que trabalha em todos os quatro cantos do município, e aí por
isso que eu tenho a obrigação de ficar com ele, porque ele trabalha. É um gestor que nós não
tivemos até hoje e esse sim é o melhor gestor do município de Águas Belas. Luiz Aroldo,
prefeito de novo”. (grifei)
O Representante juntou aos autos, áudio ID 3662383, colacionou ainda várias fotos na peça
inicial, que confirmam a presença dos dois representados no evento, no intuito de provar as suas
alegações e em seu pedido pleiteia que “Seja julgado procedente o pedido para aplicar aos
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representados, Sr. LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA e Sr. JOSÉ HELENO FERREIRA DE SÁ,
multa eleitoral por propaganda extemporânea, na forma do art. 36, §3° da Lei 9.504/97.”
Em sua defesa, o ora Primeiro Representado, Luiz Aroldo Rezende de Lima, alega que “Note-se
que a alegação da Representante é de que houve propaganda política antecipada, ventilando que
o 2º Requerido, supostamente em um encontro realizado em um hotel, teria feito menção à
reeleição do ora Defendente (sem o prévio conhecimento do 1ºREPRESENTADO).” Ao final
solicita que “Ante todo o argumentado, pede o Defendente. I –O Acolhimento da preliminar de
llegitimidade passiva posterior julgamento por extinção do feitos em resolução do mérito,
consoante aduzido; II –No mérito, caso não acatada a preliminar levantada, seja julgada,
consoante o argumentado, totalmente improcedente a presente representação.”
O Segundo Representado, José Heleno Ferreira de Sá, sustentou em sua contestação que “ na
data 16 de agosto do corrente ano o Representado foi convidado para participar de um encontro,
onde na oportunidade fazendo uso da palavra apenas demonstrou seu apoio ao pré-candidato a
prefeito do município de Águas Belas Luiz Aroldo Rezende de Lima, ora Primeiro Representado
da ação em epígrafe.”
Continuou argumentando que “Conforme vídeo trazido aos autos, sob ID 3662383, NÃO HOUVE
em nenhum momento pedido explícito de voto, inexistindo assim, qualquer conduta irregular que
possa ensejar aplicação de multa, consoante, inclusive, julgado recente do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco ao se debruçar sobre o tema em questão, o que será esmiuçado
adiante. O que houve foi uma afirmação de “otimismo”, de "positivismo", sentimento próprio de
quem apoia um pré-candidato.” Requer ao final que o seja julgada improcedente a presente
representação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da
presente representação.
Éo relatório. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Representação é tempestiva, uma vez que o marco final, em se tratando de Propaganda
eleitoral antecipada, é a diplomação, conforme se depreende da leitura do artigo 41-A, §3º da Lei
9504/97. A parte representante tem legitimidade, conforme se extrai do artigo 96, do supracitado
diploma legal. As contestações foram tempestivas.
A propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, sujeita o responsável pela divulgação e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior (art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997).
A Emenda Constitucional nº 107/2020 em seu art.1º, §1º, IV, dispõe que a propaganda eleitoral
se inicia após o dia 26/09/2020.
A propaganda eleitoral antecipada mereceu da Lei 9.504/97, apenas dois dispositivos: o art. 36-A
e o art. 36-B. Dos dois dispositivos, o mais importante se acomoda no primeiro, isto é, no art. 36-
A, justamente no que coloca o marco caracterizador da propaganda eleitoral antecipada no
pedido explícito de votos, como a assentar, de modo bem contundente, que, não existindo pedido
explícito de votos, qualquer conduta do possível candidato não será rotulada de propaganda
eleitoral antecipada. O art. 36-A carrega, de um lado, a liberalidade de condutas, como regra-
geral, quando, no seu caput, exclui da sua caracterização a menção à pretensa candidatura e à
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, colocando uma pedra à frente do
pretenso candidato, materializada na ausência de pedido explícito de voto. Em suma, se pedir, é
propaganda eleitoral antecipada; se não pedir, não o é. Em consequência, é permitida a
propaganda que faça referência à pretensa candidatura (e se é mencionada a pretensa
candidatura é porque o prazo para sua inscrição ainda não foi aberto), com exaltação das
qualidades pessoais do pré-candidato, o que significa que é permitido o elogio de terceiro, o
autoelogio, a menção, em tom elogioso, das qualidades pessoais do pré-candidato, na
enumeração de suas virtudes. Todo esse rol de condutas está, perfeitamente, permitido. O que
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não se pode é pedir, expressamente, o voto, de modo que, na interpretação que o art. 36-A
oferece, só caracteriza a propaganda eleitoral antecipada o pedido explícito de voto.
Segue jurisprudência do TRE-PE sobre a matéria:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. CONOTAÇÃO
ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 36-A, DA LEI
N.o 9.504/97. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
1. Hipótese dos autos em que o representado/recorrido gravou, por
intermédio das redes sociais, vídeo no qual se apresenta como candidato à
reeleição ao cargo de vereador, nítida e indubitavelmente, solicitando votos
para as Eleições vindouras. Vale-se da expressão “na cabeça”, externando a
sua preferência política, dirigida ao atual Prefeito do Município, mas também
faz indevida divulgação do seu nome de campanha, cargo e provável
número que pretende ostentar na candidatura futura.
2. Plenamente caracterizada a infração ao disposto nos arts. 36 e 36-A, da
Lei n.o 9.504/97, considerando que o pedido explícito de voto não se
restringe ao pedido escrito, podendo ser também compreendido como
aquele evidenciado por estruturas semanticamente semelhantes e pela
forma ou características utilizadas na publicidade. Precedentes do TSE.
3. Recurso provido para julgar procedente a representação ofertada pelo
M in i s té r i o  Púb l i co  E le i t o ra l ,  e ,  a to  con t í nuo ,  condena r  o
representado/recorrido em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600001-10.2020.6.17.0112 - Toritama –
PERNAMBUCO. RELATOR: Desembargador CARLOS FREDERICO
GONCALVES DE MORAES. ACORDAM os membros do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a representação
ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, e, ato contínuo, com fulcro no art.
36, §3o, da Lei n.o 9.504/97, condenar o representado/recorrido em multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

Não se pode olvidar que, pelas fotos colacionadas, o evento revestiu-se de caráter eleitoral, com
características inerentes a um comício, não apenas pela quantidade de pessoas presentes, que
infringiu, conforme se abstrai das fotos,  as normas sanitárias estaduais até então vigentes (que
limitava o quantitativo de 10 pessoas presentes num mesmo local, devendo ser respeitado ainda
o distanciamento mínimo entre as pessoas), ou seja pelo discurso proferido pelo segundo
representado, mas também pelo símbolos empregados pelos participantes durante o registro do
referido evento (alusão a letra L).
Importa ressaltar que os comícios, consignados em verdadeiros atos de campanha, só serão
permitidos após o dia 27 de setembro, conforme se extrai da leitura do anexo I, da Resolução
TSE nº 23627/2020 que instituiu o Calendário Eleitoral das Eleições 2020.
O Sr. Luiz Aroldo Rezende de Lima, referenciou em sua peça de defesa, o inciso I, do art. 36-A
da Lei 9504/97, para justificar a reunião realizada. Observa-se, contudo, que não podemos dar
uma interpretação extensiva além do que aquela oferecida pelo Legislador. A norma supracitada
é clara ao delinear os contornos permitidos numa pré-candidatura e assim o faz, quando afirma
que, desde que  não envolva pedido explícito de votos, é permitida a participação de filiados a
partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
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.
Resta evidente na leitura literal do dispositivo em comento, que é permitida a participação de pré-
candidatos, em entrevistas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet. Em
momento algum o legislador permitiu reuniões presenciais, em formato de comícios,
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durante a pré-campanha.
O primeiro representado, citou ainda em sua peça de defesa, o inciso II,  do art. 3º da Resolução
TSE nº 23610/2019 que permite “a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária. (grifei). Aqui dois pontos merecem destaque. O primeiro é que a
reunião terá que ser realizada a expensas dos partidos políticos, o que não ocorreu na
situação em apreço, não apenas pela ausência dessa informação no documento defesa, mas
também porque se realizado pelo Partido do qual o representado é filiado, teria que ser
organizada e constar da prestação de contas anual do referido partido. Ademais, para sanar
qualquer dúvida sobre a responsabilidade pela realização do evento, o Sr. José Heleno durante
seus discurso, afirmou que “Esse café da manhã é um símbolo político de Luiz Aroldo”.(grifei)
Outro ponto importantíssimo da norma vigente, que merece destaque é a proibição ao pedido
explícito de votos. O Primeiro representado alega ilegitimidade passiva, arguindo que não pode
ser responsabilizado pela fala do segundo representado. Ocorre que conforme se vê no registo
do evento, este também estava presente na reunião e em momento algum, quando dos diversos
pedidos de votos realizado durante discurso proferido pelo Sr. José Heleno, interveio, muito pelo
contrário. Pela escuta do áudio de ID 3662383, foi realizado em duas ocasiões, pedido de votos,
senão vejamos: ...”Então estamos dando continuidade a nossa amizade e elegendo nosso pré-
candidato a prefeito Luiz Aroldo e eu também, pré-candidato a vereador...”. O verbo eleger
empregado na fala, faz claramente referência as eleições municipais 2020.  Em um segundo
momento, ao finalizar seu discurso, o Sr. José Heleno proferiu a seguinte frase “Luiz Aroldo,
prefeito de novo”. Não há como negar que, no contexto empregado, reiteradamente foi
realizado pedido explícito de votos para o primeiro representado e pedido explícito de votos
para o segundo representado.
Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou sobre esse tema, afirmando que pedido
explícito não é somente aquele em que o candidato diz “vote em mim”. Existem várias palavras
mágicas que remetem a um pedido explícito de votos, senão vejamos “o pedido explícito de
votos pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas',, que nos levem a
concluir que o emissor está defendendo como, por exemplo, 'apoiem' e 'elejam'
publicamente a sua vitória (AgR–AI 29–31, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
3.12.2018)”.
No tocante a defesa do representado José Heleno, as alegações não devem prosperar, eis que
ele não apenas pediu explicitamente votos para si, contrariando a norma em vigor, como foi
reincidente quando reiteradamente pediu votos para o Sr. Luiz Aroldo Rezende (primeiro
representado). Ampliar a interpretação da norma seria tornar morta a letra da lei e autorizar a
queimada da largada no processo eleitoral.
Diante de todo o exposto, resta configurada a propaganda eleitoral antecipada.
3. DISPOSITIVO
Posto isto, tendo em vista o feito reunir as condições de julgamento e com fundamento no art. 36
e art. 36-A da Lei 9504/97, JULGO PROCEDENTE a presente REPRESENTAÇÃO, a fim de
condenar os representados Luiz Aroldo Rezende de Lima e José Heleno Ferreira de Sá, ao
pagamento individual de multa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos
representados, com fulcro no §3º do art.36 da Lei das Eleições.
Determino ainda que os representados se abstenham de realizar atos de propaganda eleitoral,
antes do marco legal, dia 27 de setembro de 2020 (Resolução TSE 23627/2020).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I
Com o advento do trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral com as providências
administrativas necessárias para registro no cadastro do eleitor, cobrança e recolhimento das
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multas aplicadas.
Após, arquivem-se os autos.
 

Águas Belas, 08 de setembro de 2020.
 
 

Bel. Enéas Oliveira da Rocha
Juiz da 64ª Zona Eleitoral em exercício de designação  
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