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DECISÃO

 

 

 

Trata-se de recurso apresentado pela Coligação “União Por Arcoverde” e por José
Wellington Cordeiro Maciel em face de sentença proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral (Id.
1258411), que julgou procedente a representação proposta pela Coligação “Muda Arcoverde” e condenou
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os recorrentes ao pagamento de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma
individualizada, em virtude da realização de ato de campanha com aglomeração, no dia 17/10/2020,
consistente em caminhada festiva no Bairro de São Geraldo, em descumprimento à ordem judicial
determinada no Processo nº 0600293-63.2020.6.17.0057 (sentença Id. 15747399).

Nas razões recursais (Id. 12584311), os recorrentes alegam, em suma, fragilidade das
provas carreadas aos autos, que se mostram inábeis à comprovação de que os fatos ocorreram na data
apontada na peça inaugural.

Requerem o provimento do recurso, para fins de reforma da sentença, com exclusão da
multa arbitrada.

Em sede de contrarrazões (Id. 12584411), a recorrida sustenta, em apertada síntese, que:

 

“O seu candidato a Prefeito José Wellington Cordeiro Maciel, conhecido por Wellington
da LW, em manifesta recalcitrância em ato de desrespeito a decisão judicial e as
recomendações do parquet eleitoral, realizaram caminhadas e bandeiradas, com
aglomeração de pessoas, utilização de equipamentos potentes de som com o objetivo de
atrair multidão. Em ato de manifesta desobediência e desprezo pelas determinações
judiciais e orientações do Ministério Público, os Recorrentes promoveram na Vila da São
José, Bairro de São Geraldo, nessa cidade, caminhada festiva na companhia do ex prefeito
Julião Julu Guerra Neto e outros apoiadores, na noite do sábado dia 17 de outubro de
2020.”

Esclarece que “a questão repercutiu na imprensa, como se pode observar na notícia
veiculada pelo Blog FALA PE, assim descrita: “WellingtondaLWrepeteirregularidadee
fazmaisaglomeraçãoemArcoverde.”

Dois dias após ser denunciado por promover aglomerações no bairro da Cohab I e um após
negar em nota o fato, o candidato do MDB à Prefeitura de Arcoverde, Wellington da LW,
repetiu a irregularidade na noite deste sábado (17) no bairro do São Geraldo (vídeo),
demonstrando que realmente não está ligando muito para o que a Justiça Eleitoral
determinou ou a pandemia da Covid-19. O candidato, que diz em nota respeitar as
determinações da justiça e proteger os cidadãos contra a Covid-19, promoveu ao lado do
ex-prefeito Julião Guerra uma caminhada que entrou pela Vila São José como demonstra o
vídeo. Pessoas aglomeradas, em caminhada, o que foi proibido em Arcoverde, subindo as
ladeiras do bairro do São Geraldo. Hoje, domingo, o candidato anuncia a realização de um
drive in às 15h, numa avenida aberta, sem isolamento, promete que vai seguir os
protocolos, ninguém vai sair dos carros e não vai haver aglomerações. Caso haja, a multa
para cada candidato presente é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tanto a prefeito,
como a vereador.” (Documento 06 da peça vestibular).

 

Requer a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o relatório.
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Passo a decidir.

A sentença ora combatida julgou procedente a representação e condenou os recorrentes ao
pagamento de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma individualizada, em
virtude da realização de ato de campanha, com aglomeração, no dia 17/10/2020, em descumprimento à
ordem judicial determinada no Processo nº 0600293-63.2020.6.17.0057 (sentença Id. 15747399).

Os recorrentes, por sua vez, alegam que sequer há prova nos autos de que os fatos tenham
ocorrido na data indicada na representação.

A recorrida pontua que o ato de campanha em comento aconteceu na data apontada,
conforme noticiado na imprensa (Id. 12583861).

Eis a questão trazida para análise em sede recursal.

De logo, pontuo que a mídia acostada à exordial (Id. 12583211) torna desnecessário sejam
tecidas maiores considerações quanto ao acerto do magistrado em reconhecer a desobediência à decisão
judicial, porquanto é manifesto o cenário que se objetivou coibir.

Concatenando as imagens trazidas no vídeo (Id. 12583211) e documento acostado à inicial
(Id. 12583161), resta incontroversa a ocorrência dos fatos após a decisão judicial que determinou a
abstenção de tal prática, em sede de tutela inibitória.

Sem maiores delongas, uma vez comprovada a realização de ato de campanha com
aglomeração de pessoas, em descumprimento à decisão judicial que determinou a abstenção da referida
conduta em face do cenário de pandemia que vigorava na época dos fatos, e ainda se mantém no País, não
resta dúvida do acerto da responsabilidade imposta aos recorrentes pelo juízo de 1º grau.

Anoto que o art. 241 do Código Eleitoral preceitua que “toda propaganda eleitoral será
realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos
praticados pelos seus candidatos e adeptos.”

Sobre a responsabilidade solidária nos atos de propaganda eleitoral irregular, assim se
posicionou o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, verbis:

 

“[...] Propaganda irregular. Derramamento de santinhos. Véspera do pleito. Configuração.
Multa. Responsabilidade solidária. Candidato. Coligação. Arts. 241 do código eleitoral e 6º, §
1º, da lei 9.504/97. [...] 1. No  monocrático, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi,decisum
manteve–se acórdão unânime do TRE/GO no sentido de se aplicar multa, de forma solidária, a
candidato e à coligação agravante em virtude do derramamento de grande quantidade de
santinhos em vias públicas próximas a locais de votação na véspera do pleito de 2018 (art. 14,
§ 7º, da Res.–TSE 23.551/2017).

 2. A Corte a quo, ao examinar a responsabilidade pela prática do ilícito, asseverou que
as circunstâncias fáticas não deixam dúvida de que ‘os representados tiveram
conhecimento do fato e se beneficiaram da conduta irregular’. Concluir de modo diverso
esbarraria no óbice da Súmula 24/TSE.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a regra do art. 241 do Código Eleitoral,
que prevê de modo expresso a responsabilidade solidária das agremiações pelos excessos

Num. 13526861 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR - 15/12/2020 21:04:08
https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121519453105000000013101778
Número do documento: 20121519453105000000013101778



cometidos por seus candidatos concernentes à propaganda eleitoral, se aplica às
coligações, pois lhes são atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no
curso do processo eleitoral, conforme disposto no § 1º do art. 6º da Lei 9.504/97.[...]”
(grifo nosso).

(Ac. de 19.5.2020 no AgR-REspe nº 060340340, rel. Min. Luis Felipe Salomão.)

 

Ademais, quanto à aplicação da sanção na forma individualizada a cada um dos
responsáveis, também assim se posicionou a Corte Superior, verbis:

 

"[...] Propaganda eleitoral irregular. Afixação de placa em fachada externa de comitê com
dimensões superiores a 4m². Responsabilidade. Reexame. Multa. Aplicação individual. [...]

2. Ainda que fosse possível examinar a questão para considerar a responsabilidade de
todos os agravantes, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que, havendo diversos responsáveis pela veiculação de propaganda eleitoral irregular,
a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada individualmente,
o que não constitui ofensa ao art. 241 do Código Eleitoral. Precedentes [...]”

(Ac. de 16.6.2015 no AgR-AI nº 233195, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.)

 

“[...]. Propaganda eleitoral irregular. Bem público. Afixação de faixas e placas de
candidatos ao longo de áreas públicas. Responsabilidade solidária das coligações. Multa.
Art. 241 do Código Eleitoral. Art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. [...]

1. A imposição da multa aplicada se justifica em razão do disposto no art. 241 do Código
Eleitoral, de modo que as coligações também são responsáveis pela propaganda eleitoral
irregular veiculada em nome de seus candidatos.

[...]

3. Inexistência de afronta ao § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, pois, considerando a
responsabilidade solidária das coligações, o referido dispositivo não impede seja aplicada a
sanção, individualmente, aos responsáveis pela propaganda objeto da representação. [...]”

(Ac. de 19.8.2014 no AgR-AI nº 231417, rel. Min. Gilmar Mendes.)

 

Cumpre registrar, o valor da multa ora aplicada revela-se proporcional à exposição do bem
jurídico tutelado (saúde pública) a risco, já que, bem dessa natureza e, por conseguinte, seu prejuízo,
sequer cabe ser mensurado.
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Assim, ante os fundamentos acima expendidos, entendo não merecer reparo a sentença do
juízo de origem.

Em face do exposto, dada a manifesta improcedência do recurso, nego-lhe seguimento, a
teor do que disciplina o art. 24, XXV, do Regimento Interno desta Casa (Res. TSE 292/17), mantendo a
sentença recorrida em todos os seus termos.

Publique-se.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Recife, 15 de dezembro de 2020.

 

 

EDILSON NOBRE

Desembargador Eleitoral
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