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SENTENÇA
 

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS propôs a presente Representação
contra ELIEZER GATINHO AROUCHE SANTOS por suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea e

irregular, vedada pelo art. 36, § 1º, c/c art. 37, §2º, da Lei 9.504/1997.
Relata o que o representado teria realizado propaganda eleitoral antecipada por meio de uma pintura no muro a
qual se equipara a outdoor, pintura esta na cor laranja (cor do partido), com o número 70 e o slogan “AVANTE”,

realizada na na residência do seu avô.
Informou que a pintura é o nome da agremiação partidária do representado, que é pré-candidato a prefeito do
Município de São Vicente Férrer/MA pelo Partido Avante, cujo número é o 70, sendo este beneficiário direto da

propaganda. 
Com a representação, anexou imagens reproduzidas por fotografias do muro pintado, bem como imagens do

representado nas redes sociais.
O representado, em sua defesa (ID 3600118), sustenta que o local o qual em que houve a pintura do muro

narrado na inicial é a nova  sede do Partido Avante, cuja pintura não guarda relação com propaganda eleitoral
antecipada.

Mencionou ainda o representado que a pintura está relacionada a identificação institucional do partido que se
chama "Avante",  o qual possui o número 70 como identificação e a cor laranja, razão pela qual

inexiste irregularidade, pois o fato dizem respeito a identificação da sede.
Com a defesa foi anexado a Certidão da Composição Completa do Partido Avante fornecida pela Justiça

Eleitoral, na qual consta o endereço do imóvel em questão como sede da agremiação partidária (ID 3611349).
O Ministério Público Eleitoral, em ID 3714723, opinou pela improcedência da ação, haja vista que a pintura faz
parte do local onde é sede do partido, possuindo o número do partido, a cor e a denominação, bem como não

há pedido de votos ou menção a pré-candidato específico.
É o que cabia relatar. DECIDO.

De fato, como destacado na peça exordial, a propaganda eleitoral só pode ser realizada durante a campanha
eleitoral, a qual se dará a partir do dia 26/09/2020. Realizada antes desta data é extemporânea ou irregular, nos

termos do art. 1º, §1º, inciso IV, da EC nº 107/2020.
Entretanto, o art. 36, §1º, da Lei nº 9.504/1997 autoriza ao postulante a candidatura a cargo eletivo 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.

O representante alega em sua exordial que a pintura realizada no muro, com o número, a cor e o nome do
partido se equipara a outdoor, situação esta que configura propaganda eleitoral antecipada e irregular, pois
remete ao representado como pré candidato ao cargo de prefeito do Município de São Vicente Ferrer/MA.
Com a aproximação das eleições municipais, começam surgir em todo o Brasil, sendo suas repercussões
notórias, questões de propagandas eleitorais entendidas como indevidas. Em vista disso, muitas situações

controvertidas deverão ocupar a Justiça Eleitoral nesse período.
Com efeito, para uma veiculação publicística ser tipificada como propaganda eleitoral extemporânea, deve ser
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notória a existência concomitante da intenção de influenciar a vontade do eleitorado por meio de referências às
eleições vindouras, bem como a presença de pedidos de votos, de indicação do cargo político que se almeja,
da ação política que se pretende desenvolver e dos méritos que habilitam o candidato ao exercício da função.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. SÍNTESE DO

CASO 1. O caso em análise diz respeito a evento realizado no dia 21.6.2018, voltado ao lançamento da
pré–candidatura de deputado federal, cujos discursos de participantes apregoaram apoio ao candidato,

por meio de manifestações como "é necessário que ano que vem David Miranda esteja em Brasília"; "ter
um mandato com a pe rspectiva do David é fundamental", "cada um presente tem a responsabilidade de

fazer David um Deputado Federal", dentre outras. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 2. O
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, para a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, é necessário o pedido explícito de voto, a teor do art. 36–A da Lei 9.504/97, o que não se

observa no caso em análise. 3. "Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e
a promoção pessoal dos pré–candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram

propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36–A pela Lei 13.165/15.
Precedente: AgR–REspe 12–06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe 16.8.2017" (REspe 1–94, rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 3.11.2017).4. "O reenquadramento jurídico dos fatos é possível
em sede de recurso especial eleitoral, sendo vedado somente o reexame de fatos e provas que não

estejam devidamente delineados na moldura fática do acórdão regional. Precedentes do TSE" (REspe
224–84, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 27.3.2019).5. "A publicidade veiculada antes de 15 de agosto

do ano das eleições, com referências a pleito eleitoral ou a eventual candidato, que nem sequer
caracteriza propaganda eleitoral extemporânea não se sujeita, por consectário, aos regramentos para

divulgação de propaganda eleitoral dispostos na Lei nº 9.504/97" (REspe 256–03, rel. Min. Luiz Fux, DJE
de 8.3.2018).CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.(Recurso Especial E leitoral nº

060439607, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 237, Data 10/12/2019)

“[...] Propaganda eleitoral antecipada. Placas de plástico. Pedido explícito de votos. Ausência. Art. 36-A
da Lei nº 9.504/97. Incidência [...] 1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, ‘com a

regra permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015,
retirou-se do âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a

exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto’ [...] 2. A
veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos, como

ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da redação conferida
ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015. [...]” (Ac de 26.6.2018 no AgR-AI nº 924, rel. Min. Tarcísio Vieira de

Carvalho Neto; no mesmo sentido oAc de 16.2.2017 na Rpm nº 29487, Rel. Min. Herman Benjamin.)
Na legislação há algumas condutas que são proibidas pelos candidatos e pré candidatos, como a utilização

de outdoors, conforme dispõe o art. 36, § 1º e art. 39, § 8º da Lei 9.504/1997, bem como o art. 1º, § 2º e art. 26
da Resolução TSE n.º 23.610/2019).

O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, não exige que a propaganda eleitoral se dê de fato em um outdoor, basta
apenas que as características da produção publicitária causem a impressão visual deste.

Neste ínterim, analiso que a colocação de outdoors em vias públicas de uma cidade, por si só, não
caracterizam propaganda eleitoral extemporânea. Para sua configuração devem coexistir os elementos

indicados pela majoritária posição doutrinária e jurisprudencial, além do que dispõe a legislação eleitoral,
conforme acima mencionado.

In casu, analisando o conteúdo da pintura do muro narrado na inicial, bem como de acordo com as fotografias
que a acompanham, observo se tratar de identificação da sede do partido de denominação "Avante".

Cumpre destacar que a pintura do muro em questão está em conformidade com o disposto no artigo 244, inciso
I, do Código Eleitoral, transcrito no artigo 14 da Resolução nº 23.610/2019-TSE, in verbis:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da
autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes
e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244,

I).
Portanto, a mera divulgação do nome do partido político, nas cores do partido e com o número deste veiculados

no muro, notadamente na sede do partido, não são capazes de evidenciar propaganda eleitoral antecipada,
nem permite a aplicação da multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei das Eleições e no art. 26 da Res. TSE nº

23.610/2019, como requerido pelo representante.
Dessa forma, apesar do representante ter atrelado a veiculação da pintura no muro (equiparado a outdoor), ora
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em exame, à propaganda eleitoral antecipada do representado, a qual é rechaçada por nossa legislação
eleitoral, na hipótese dos autos não ficou configurada  propaganda eleitoral antecipada ou irregular, conforme o

art. 14 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE acima transcrito.
Enfim, por toda a análise realizada nos autos, não vislumbro que a pintura no muro em questão, o qual é o

imóvel da nova sede do partido, conforme comprovado em ID 3714723, não demonstram indícios e
circunstâncias que caracterizem a realização de propaganda eleitoral extemporânea ou irregular.

Deste modo, em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente representação, nos termos do art. artigo
244, inciso I, do Código Eleitoral, transcrito no artigo 14 da Resolução nº 23.610/2019-TSE e art. 96, § 1º, da

Lei 9.504/97.
Não há condenação em custas.

Intimações, expedientes e comunicações necessárias, com as cautelas legais.
Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Certificado o decurso do prazo legal sem a interposição de recurso e cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os presentes autos com a respectiva baixa no sistema.
Concedo à presente sentença, com esteio nos princípios da duração razoável do processo e economia
processual, força de mandado, acautelando-se das advertências legais, prescindindo da expedição de qualquer
outro para a mesma finalidade
São João Batista (MA), 28 de agosto de 2020.

 
MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA

Juiz Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral/MA
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