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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 44a ZONA ELEITORAL DE PERNAMBUCO
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, no uso de suas atribuições, na forma do art. 96 da Lei das
Eleições (Lei 9.504/97), vem oferecer

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL

 
em desfavor de
 
 
JOSAFÁ ALMEIDA LIMA, brasileiro, solteiro, comerciante, CPF 811.116.574-91, pré-
candidato a Prefeito pelo PSL – Partido SOCIAL LIBERAL, neste município, telefone de
contato: 81 37361201/99946-1413, residente e domiciliado na rua Hamilton A. do
Nascimento, 26, São Caitano/PE, pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
em contrariedade aos artigos. 36 e 36-A da Lei 9.504/1997, e em razão dos fatos e
fundamentos que passo a expor.
 

 
Chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral que, na noite de quarta-feira (15.09.2020), à noite, por

ocasião da convenção dos partidos que escolheram o representado candidato a Prefeito de São Caitano, ainda
pendente de registro perante a Justiça Eleitoral, promoveu ele ou, ao menos, tomou conhecimento, consentindo com
sua realização, ato de propaganda eleitoral extemporânea por meio proscrito.

 
Na referida data, no clube Asas, ocorreu a convenção partidária do PSL, contudo, houve claro excesso no

evento. O pré-candidato e os integrantes do partido, junto com seus apoiadores, tomaram as ruas da cidade e
promoveram uma passeata que nitidamente se mostrou como uma propaganda antecipada, com clara intenção de
influenciar a vontade do eleitorado para votar no pré-candidato para Prefeito, além de desrespeitar as normas sanitárias
para contenção da propagação do COVID-19.

 
As imagens e vídeos anexas demonstram que durante a saída do ato convencional, os militantes do

representado, com vestuários padronizados de amarelo, soltando fogos, causaram aglomeração de 300 pessoas ou
mais, saindo pelas principais ruas de São Caitano - PE em passeata.

 
Não se trata de responsabilidade objetiva, mas de corresponsabilidade, já que com diz o brocardo jurídico,

não é possível, alegar, em seu benefício, a própria torpeza. Não é possível desconhecer, em um município de pequeno
porte, como São Caitano, que atos de propaganda eleitoral antecipada, de tamanha magnitude, arrastando multidões,
nas principais ruas da urbe, não fosse de conhecimento do representado.

 
Máxime que, a aglomeração se deu logo após o ato convencional em que estava presente o representado,

mesmo com todo o conhecimento da vedação de aglomeração em razão da pandemia.
 
Houve desequilíbrio na disputa eleitoral, já que uma das convenções se deu sem atos de manifestação

coletiva e ilegal, com observância das normas, enquanto na do representado houve manifesto e deliberado
descumprimento. As circunstâncias, pois, revelam gravidade e culpabilidade intensa do representado na propaganda
extemporânea por meio proscrito.

 
Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda eleitoral

antecipada pode ser implícita ou explícita. Dessa forma, uma divulgação antecipada que apenas exalte as qualidades do
pré-candidato, mas que não peça votos, ainda assim será irregular. Com base nesse motivo, conclui-se que o pedido de
votos não é essencial, ou seja, não precisa haver pedido de votos para que a propaganda seja considerada ilegal.

  
Discorrendo sobre o conceito de propaganda, aduz Flávila Ribeiro: 

“A propaganda é um conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada de decisão. 
Despreza a propaganda a argumentação racional, prescindindo do esforço persuasivo para demonstração lógica da
procedência de um tema. Procura, isto sim, desencadear, ostensiva ou veladamente, estados emocionais que possam
exercer influência sobre as pessoas. Por isso mesmo, com a propaganda não se coaduna a análise crítica de diferentes
proposições, desde que procura induzir por recursos que atuam diretamente no subconsciente individual”.

 
  

Em respeito a esses princípios constitucionais (igualdade e liberdade), foram editadas no Brasil diversas

normas que regulam a propaganda política. Investida desse mister, a Lei nº 9.504/97, em seus artigos 36 e 36-A (alterado e

acrescido pela reforma eleitoral de 2015, respectivamente), estabelece: 
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). 
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de
propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
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1.

§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. (Redação dada pela Lei nº
13.487, de 2017) 
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio co- nhecimento, 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). (grifos intencionais). 

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, inclusi- ve via internet:

   
- 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, ob- servado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
trata- mento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013); 
- a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013); 
- a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de mate- rial informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da
disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015); 
- a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013); 
- a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015); 
- a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio parti-
do, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas par- tidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015; 
- campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017).

 
 

Como se vê, a alteração do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 apenas permitiu que o pré-candidato se dirija ao

eleitor de forma mais clara, evidenciando sua pretensão de ser candidato e seus projetos sem embaraços, desde que o faça

observando os parâmetros restritos dessa norma excepcional e sem se valer dos meios de propaganda vedados pela

legislação no período eleitoral.
 

Nesse sentido, o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), em seu art. 240, também define a data de 15 de agosto

do ano eleitoral como marco para o início da propaganda eleitoral, data que foi alterada para o dia 27 de setembro de

2020, devido a promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020.
 

Interpretando a norma acima referida, conclui-se que constitui propaganda eleitoral antecipada e,

portanto, ilegal, toda manifestação, direta ou sub-reptícia, na qual o postulante a cargo eletivo tenta cooptar o voto

dos eleitores, por meio de divulgação de suas qualidades e propostas antes do dia 27/09/2020.
 

Neste sentido, segue a jurisprudência. Vejamos:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO, VICE-
PREFEITO E COLIGAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS E PROPAGANDA ANTECIPADA. ART. 36, 73, I, II E VI, "B" E 74, DA LEI Nº 9.504/97. ART. 22, XIV,
DA LC N° 64/90. ABUSO DO PODER POLÍTICO E PROPAGANDA ANTECIPADA. CARACTERIZADOS.
COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA
PROMOVER A CANDIDATURA DO CANDIDATO A PREFEITO REPRESENTADO ATRAVÉS DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE INTERNET, REDES SOCIAIS E
APLICATIVO ELETRÔNICO 'WHATSAPP'. MATERIAL PROPAGANDÍSTICO COM VÍDEOS CONTENDO
IMAGENS DO ALCAIDE, SENDO QUE ESTE, PESSOALMENTE, APRESENTA AS AÇÕES DO SEU GOVERNO
ENQUANTO TITULAR DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO .  AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 1°, DA CF/88. PRECEDENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA
CARACTERIZADA. COMPROMETIMENTO DA LISURA DO PLEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (RECURSO ELEITORAL nº 36971, Acórdão,
Relator(a) Min. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE- SP, Data
25/05/2017). Grifos acrescidos.

  
 

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL
PARA FINS ELEITOREIROS. PROPÓSITO PROMOCIONAL DO RECORRENTE, ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. 
VILIPÊNDIO AO ART. 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 36 DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO EXAUSTIVA
DE MATÉRIAS COM A FOTO DO RECORRENTE EM PERÍODO QUE ANTECEDEU AO INÍCIO DO PERMITIDO
PARA A PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA ARBITRADA EM VALOR QUE ATENDEU ÀS BALIZAS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 
Preliminar de publicidade institucional realizada em período permitido. Referindo-se a questão preliminar ao próprio
mérito, a mesma deve ser examinada quando da análise da questão de fundo. Mérito. 1A publicação de matérias, no
site oficial do governo municipal, em que se enaltece a imagem do recorrente na realização de programas, obras
e feitos, em período prévio ao permitido para a realização de propaganda eleitoral, configura burla à
legislação de regência, eis que revela-se apto a comprometer, à clarividência, o equilíbrio de chances entre
os candidatos ao prélio; 2.Nesse diapasão, entende-se que a multa foi aplicada em valor que prestou homenagem
às balizas determinadas pela razoabilidade e pela proporcionalidade, não cabendo sua minoração; 3.Recurso a que
se nega provimento. (RECURSO ELEITORAL n 9863, ACÓRDÃO n 712 de 24/07/2017, Relator(aqwe) FÁBIO
ALEXSANDRO COSTA BASTOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 28/07/2017). Grifos
acrescidos.

 
Recentemente, no julgamento do AgR-AI nº 0600091-24.2018.6.03.0000/AP, o Tribunal Superior Eleitoral
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definiu alguns parâmetros para se auferir se a conduta se enquadra ou não como propaganda eleitoral antecipada.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES

2018. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Agravo

interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar

decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é

necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado

com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros alternativos

para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto;

(ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da

igualdade de oportunidades entre os candidatos. 4. No caso, conforme já destacado na decisão agravada, (i) a

expressão “conclamando à todos [sic] uma união total por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem

como (ii) o acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à publicação

ou sobre eventual reiteração da conduta, de modo que não há como concluir pela mácula ao princípio da

igualdade de oportunidades. Ademais, o impulsionamento de publicação na rede social Facebook não é vedado

no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. 5. Na ausência de

conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas proscritas durante o período oficial de

propaganda e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve-se afastar a configuração de

propaganda eleitoral antecipada ilícita, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a que se

nega provimento.

 
 

Desta forma, para verificar se o ato de enquadra ou não como propaganda eleitoral antecipada, é preciso,

inicialmente, detectar se o conteúdo da mensagem tem conteúdo eleitoral.

“Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a

mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa.” (Luís Roberto Barroso).

 
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, deve-se analisar se a mensagem apresenta ao menos um dos

requisitos alternativos: a) presença de pedido expresso de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período

oficial de propaganda; c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
 
a) A PRESENÇA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO; Sobre o aspecto explícito do pedido, é o seguinte excerto do voto

vista proferido pelo eminente Min. Luiz Fux, no AgRAI 9-24/ SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de

22.08.2018

 
(...) julgo que por “explícito” deve-se entender, apenas e tão somente, o pedido formulado “de maneira clara e não

subentendida”, e, como consequência, excluo do espectro de alcance do comando proibitivo toda a sorte de

mensagens indiretas ou equívocas, dessa forma admitindo como lícito o uso dos chamados símbolos eleitorais

distintivos. Em termos mais claros, considero válida a proscrição de “expressões semanticamente similares ao

pedido explícito do voto”, porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso

de “elementos extrínsecos ao conteúdo” como parâmetro apto à determinação da ilicitude da linguagem verificada,

tendo em vista que a noção de “pedido explícito” opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em

vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado,

o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido. A propósito, com o fim de enriquecer o rol de

exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e

implícito de votos já foi, mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre

outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda eleitoral

(express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da clara

identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das

denominadas “palavras mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support);

(iv) marque sua cédula (cast your bailot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi) vote contra

(vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject). Da moldura fática delineada no acórdão regional, na qual

consta inclusive o teor das mensagens impugnadas, verifica-se que a decisão fustigada não admite reparos, uma

vez que se constata propaganda eleitoral antecipada formulada “de maneira clara e não subentendida” com

menção de pedido de votos à, então, pré-candidatura, transbordando os limites do art. 36-A da Lei n° 9.504/97. A

partir da expressão “(...) no dia 02 de outubro, não vão se esquecer: é Waguinho, é Canella, vamos juntos, vem

comigo” (fls. 143), extraem-se elementos suficientes e aptos a configurarem pedido explícito de votos. Isso porque

no dia 02 de outubro de 2016 só ocorreu um evento de importância capital no país, e a mensagem faz referência

direta a ele por meio da invocação da data. Também menciona os nomes pelos quais eram conhecidos os

candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, na ordem pela qual concorreriam ao pleito, e afirma que no dia das eleições

será dia de Waguinho e dia de Canella, em indubitável referência ao exercício do sufrágio, acrescendo as

expressões “vamos juntos” e “vem comigo” , indicando a continuidade da ideologia política que, á época, exercia o

poder executivo local. Quando se trata de afastar o exercício de propaganda eleitoral antecipada, especialmente

sob o prisma da ausência de pedido explícito de votos, constata-se que a veiculação de mensagem impugnada
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carece de elementos informadores exógenos para que se possa aferir a sua vinculação ao pleito ou ao exercício

do sufrágio. Não é esse o caso dos autos. A mensagem analisada, que, repita-se é “(...) no dia 02 de outubro, não

vão se esquecer: é Waguinho, é Canella, vamos juntos, vem comigo”, dispensa que se agreguem elementos

externos para que se reconheça o seu caráter eleitoral, especialmente ante o uso da marca temporal e da

indicação perfeita dos componentes da chapa, na ordem em que seriam futuramente apresentados ao eleitorado.

Extrai-se do caso concreto o desrespeito aos limites das liberdades de expressão e de informação garantidas pela

Constituição Federal, antecipando a disputa eleitoral e incorrendo em violação às garantias do jogo democrático

protegidas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanentes à seara político-eleitoral, configurando-se, de forma

insuperável, propaganda antecipada. 
Saliente-se, ainda, que não se pode confundir explícito com expresso. Não é necessário que o pré-candidato

ou o responsável pela divulgação da propaganda utilize a expressão “vote em mim” ou “vote nele(a)”. Basta que

fique demonstrado pelas circunstâncias que a publicidade é vocacionada para a obtenção de votos, como fica

evidente no presente caso.

 
b) A UTILIZAÇÃO DE FORMAS PROSCRITAS DURANTE O PERÍODO OFICIAL DE PROPAGANDA: No REspe nº

0600227-31/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 09.04.2019, o TSE reconheceu não do conteúdo e sim do meio proibido

“outdoor”, disse o relator: “a ilicitude não decorreria de violação ao art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, mas, sim, ao

dispositivo que proíbe o meio, como o art. 39, §8º, da mesma Lei, que veda o uso de outdoors”. Da mesma forma, o uso

de adesivos ou qualquer material impresso de campanha eleitoral que não tenha o número de inscrição no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável

pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

 
c) A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS. “...no que tange

à violação à igualdade de chances, esta deve ser aferida considerando-se os critérios de ‘reiteração da conduta’,

‘período de veiculação’, ‘dimensão’, ‘custo’, ‘exploração comercial’, ‘impacto social’ e a ‘abrangência’, segundo voto do

Min. Admar Gonzaga no AgR-AI nº 9-24/SP.”

 
O conteúdo eleitoral das mensagens é evidente, posto que veiculados às vésperas das eleições, com

pessoas uniformizadas com cores do partido, fazendo passeatas e aglomerações com a presença dos pré-candidatos a

vereador. 
Assim, no presente caso, há uma evidente utilização de conduta proscrita, pois, os pré-candidatos

participaram de aglomerações, proibidas neste pleito em razão da incidência das normas sanitárias, bem como

utilizaram carros de som, também, vedados pela legislação eleitoral. 
A EC n. 107/20 inovou, permitindo que a legislação local e a Justiça Eleitoral limitem a propaganda eleitoral

(art. 1º, § 3º, VI) em razão das normas sanitárias: 
VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a

decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional; 
Por sua vez, o Decreto n. 49.055/20 do Estado de Pernambuco prevê que: 

Art. 14. Permanece vedada a concentração de pessoas no mesmo ambiente em número superior a 10 (dez), salvo no caso de

atividades essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado neste Decreto, observadas as disposições constantes do art. 4º ou a

disciplina específica estabelecida em outras normas estaduais que tratam da emergência em saúde pública de importância internacional

decorrente do novo coronavírus. 
  

O TRE PE, por sua vez, em 28.08.20, em decisão nos autos n. 0600529-89.2020.6.17.0000 que versa sobre

consulta feita pelo PRE PE, sobre a aplicação das normas sanitárias restritivas de aglomerações durante o pleito eleitoral,

assim ementou: 
ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, CONHECER

da consulta, para responder aos questionamentos do consulente nos seguintes termos: Considerando o

teor da previsão do inciso VI, §3º, do art. 1º da EC nº 107/20 e o disposto no §1º, art. 7º, da Resolução

TSE nº 23.623/20, os atos de propaganda eleitoral de natureza externa ou intrapartidária que gerem

aglomeração de pessoas (como comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, reuniões,

confraternizações, atos de boca de urna, distribuição e afixação de adesivos, entre outros); os atos do
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período conhecido como précampanha, referidos no art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30

de setembro de 1997); e a realização das convenções partidárias presencias são permitidos desde

que atendam às normas vigentes fundamentadas em prévio parecer técnico emitido por

autoridades sanitárias da União e do Estado de Pernambuco, em razão da pandemia decorrente do

Covid-19, dentre as quais, a título de exemplo, o atual limite de 10 pessoas (art. 14 do Decreto

Estadual 49.055/20) concentradas no mesmo ambiente, necessidade de verificação do

distanciamento social, além do uso obrigatório de máscaras pelos participantes e a necessária

advertência neste sentido, podendo a Justiça Eleitoral, no seu exercício do poder de polícia

administrativo, inibir às práticas que contrariem as referidas normas sanitárias. Deliberou-se,

igualmente, orientar os partidos no sentido de realizar as convenções partidárias,

preferencialmente, por meio virtual, nos termos do voto do Relator. 

  
Ocorre que, no dia 03.09.20, houve a edição de outro Decreto Estadual, o de nº 49.393, flexibilizando medidas

para realização de eventos institucionais e corporativos, para fins de reuniões, “limitados a 30% da capacidade do ambiente,
com até no máximo 100 pessoas, observadas as normas sanitárias relativas à higiene, ao distanciamento mínimo e ao uso
obrigatório de máscara, conforme protocolo específico editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico”. 

  
Dispõe o Código Eleitoral: 

Art. 243. Não será tolerada propaganda:

 
VIII – que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra

qualquer restrição de direito;

 
Noutro giro, a Lei nº 9.504/97 preleciona que a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída

com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável (art. 40-B). In casu, 

a responsabilidade do pretenso candidato, está demonstrada, pois participou do evento, conforme fotografias e vídeos

apresentados, sendo dele beneficiário, sendo indubitável que sua presença junto aos correligionários, no local, constitui

propaganda em seu favor. 
Diante do citado arcabouço fático e jurídico é que se postula pelos pedidos adiante descritos. 
Sobre sua responsabilidade, epigrafa a Lei: 

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga,

imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.  

Lei nº 9.504/1997 
Art. 17: responsabilidade dos partidos ou dos candidatos pelas despesas de campanha eleitoral e formas

de financiamento. 
Art. 40-B.  A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do

prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034,

de 2009) 
Parágrafo único.  A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da

propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização

e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o

beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 
Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a esse douto Juízo Eleitoral que:

determine a citação do representado, para responder à representação, caso assim entenda;
2) que seja o representado condenado ao pagamento da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal nº
9.504/97, no valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando a gravidade, dimensão e alcance da
propaganda, bem como o dolo e a extensão culpabilidade acima demonstrada.

 
Embora já tenha apresentado o Ministério Público Eleitoral prova pré- constituída do alegado, protesta,

outrossim, pela produção de prova documental e testemunhal, as quais se fizerem necessárias ao pleno conhecimento
dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação da contestação.
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Deixa-se de atribuir valor à causa, haja vista a inexistência de custas ou condenação em honorários
sucumbenciais nos feitos eleitorais.

 
São Caitano – PE, 17 de setembro de 2020.

 
 
 

GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA 
no ex. de PROMOTORA ELEITORAL JUNTO A 44ª ZE

Num. 4389051 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA - 17/09/2020 11:24:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711243299700000004011081
Número do documento: 20091711243299700000004011081



 

Num. 4389067 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA - 17/09/2020 11:24:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711243317800000004011094
Número do documento: 20091711243317800000004011094



 

Num. 4389068 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA - 17/09/2020 11:24:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711243332100000004011095
Número do documento: 20091711243332100000004011095



 

Num. 4389070 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA - 17/09/2020 11:24:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711243349100000004011097
Número do documento: 20091711243349100000004011097



 

Num. 4389071 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GABRIELA LIMA LAPENDA FIGUEIROA - 17/09/2020 11:24:33
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711243363900000004011098
Número do documento: 20091711243363900000004011098



17/09/2020 11:18

VIDEO 1

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VIDEO 1

 Id: 4389074

 Data da assinatura: 17/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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VIDEO 2

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VIDEO 2

 Id: 4389075

 Data da assinatura: 17/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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VIDEO 3

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VIDEO 3

 Id: 4389076

 Data da assinatura: 17/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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VIDEO 4

 

 

 

 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: VIDEO 4

 Id: 4389077

 Data da assinatura: 17/09/2020

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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CERTIDÃO
 

CERTIFICO, por fim, que em cumprimento ao disposto no § 1º da art. 1º da Portaria TRE-PE

nº 483/2017, que procedi à verificação dos dados constantes das abas do Sistema PJe

denominadas "dados iniciais", "assuntos", "partes", "características do processo",

"eleitoral" e "processo", estando todos corretos.
 

São Caitano, 17 de setembro de 2020.
 

 
 
Paulo Sérgio Morais Barbosa
 
Analista Judiciário
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