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JUSTIÇA ELEITORAL 
 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO BATISTA MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600043-07.2020.6.10.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO BATISTA MA 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: VICTOR DARTAGNAN NEVES PINTO - MA20785 
REPRESENTADO: ELIEZER GATINHO AROUCHE SANTOS 
Advogado do(a) REPRESENTADO: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - MA7803 
  
  

DECISÃO
 

Trata-se de representação proposta pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS, por meio do
seu representante legal, em face de ELIEZER GATINHO AROUCHE SANTOS, conhecido como
LELÉ AROUCHE, por propaganda eleitoral antecipada e irregular.

Defende, em síntese, que o representado é pré-candidato a prefeito da cidade São Vicente
Ferrer/MA, tendo colocado um outdoor na entrada da cidade, com mensagem fazendo alusão ao
dia das mães, na qual consta uma foto deste de tamanho considerável.
Alega, ainda, que o outdoor fica na entrada da cidade, em um local de ampla visibilidade,
desvirtuando o sentido de parabenizar as mães, haja vista que é de conhecimento de toda a
população local a pretensão do representado de ser candidato à prefeito municipal, onde este já
publicou em suas redes sociais o seu objetivo eleitoral.
Mencionou que a referida publicidade se refere a propaganda eleitoral irregular e antecipada,
pugnando pela imediata remoção do outdoor, com fulcro no poder de polícia conferido aos Juízes
eleitorais.
É o que cabia relatar. DECIDO.
O poder de polícia foi tratado nos atos normativos regulamentares das eleições (agora com
caráter permanente), principalmente no art. 6º da Resolução TSE 23.610/2019, salientando-se
que a atuação da Justiça Eleitoral na fiscalização dos atos de propaganda eleitoral, tal como
informados no Código Eleitoral e na Lei 9.504/97, baliza-se pela preservação das condutas em
conformidade com as regras estabelecidas e pela inibição daquelas realizadas em desacordo
com os padrões legais.
Portanto, ao atuar no sentido de evitar, inibir, determinar a retirada ou fazer cessar determinada
conduta, em sede de poder de polícia, o Juiz Eleitoral não estará tolhendo direitos individuais ou
coletivos, mas sim estabelecendo para a situação concreta qual a conformação juridicamente
permitida pela legislação eleitoral para o exercício daquela liberdade pública, quando revestida de
manifestação de propaganda eleitoral.
Assim, observa-se conforme dispõe o artigo 249 do Código Eleitoral:

Art. 249. O direito de propaganda não importa restrição ao poder de policia quando este
deva ser exercido em benefício da ordem pública.

O intuito dos normativos legais é garantir isonomia entre os partidos políticos e candidatos, além
de impedir os abusos e arbitrariedades, não apenas contrárias à ordem pública, mais
também evitar possíveis distorções que possam levar ao engano dos eleitores, sendo os autores
passíveis de penalidades aplicáveis pela Justiça Eleitoral, cabendo ao poder de polícia conferido
a mim coibir as irregularidades cometidas.
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O poder de polícia será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais
Regionais Eleitorais e se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada
a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na
internet (Lei nº 9.504/97, art. 41, §§ 1º e 2º).
Com efeito, em vista que estes autos se trata de uma representação, o poder de polícia a ser
aplicado no caso em comento é o repressivo, ou seja, aquele utilizado efetivamente pelo Juiz
Eleitoral para coibir práticas ilegais e abusivas, que podem macular a normalidade e legitimidade
das eleições, bem como trazer conturbações efetivas ao processo eleitoral, principalmente na
garantia do bom andamento dos meios de propaganda eleitoral.
Neste sentido:

PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. Compete ao Juiz Eleitoral, no regular exercício do poder
de polícia, decretar medidas que visem coibir a prática de propaganda ilícita, conforme
previsto nos arts. 35, XVII, e 242, parágrafo único, do Código Eleitoral. Precedentes, em
especial o RO 3706-08/RJ, redator para acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 25.6.2015.
ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. JUSTICA ELEITORAL. PODER DE POLÍCIA.
CODIGO ELEITORAL, ART. 347. RECURSO: PREQUESTIONAMENTO. I - O
descumprimento de ordem da Justiça Eleitoral, no exercício do poder de polícia, sujeita os
infratores às penas do art. 347 do Código Eleitoral (TSE – RESPE nº 10984 – RS – Relator
Min. Carlos Mário da Silva Velloso – Publicado no DJ em 26/11/1993, Página 25.589).

Verifico que o representado, sendo pré-candidato ao cargo do executivo municipal, fez uma
homenagem ao dias mães, sendo esta data comemorada no mês de maio. Contudo, após a data
festiva, este manteve seu outdoor na entrada da cidade, contendo sua foto, o que caracteriza
propaganda eleitoral antecipada.
Convém ressaltar, que a Resolução do TSE nº 23.610/2019, a qual regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições Municipais de 2020, determina que os pré-candidatos poderão realizar a
propaganda eleitoral intrapartidária, situação esta que não se enquadra no caso em comento,
conforme consta na foto anexada à inicial.
Ademais, a propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia 27 de setembro (Emenda
Constitucional 107/2020) até o dia do pleito, durante o período eleitoral, no termos do artigo 36,
caput, da Lei 9.504/1997.
Insta consignar ainda, que a atuação do Juiz Eleitoral, sob o manto do regular exercício do poder
de polícia, se trata de atribuição expressamente prevista nos arts. 35, XVII, e 242, parágrafo
único, do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 35. Compete aos juízes:
(...)
XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
(...)
Art. 242.(...)
Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral
adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com
infração do disposto neste artigo.

Desse modo, é perceptível que o poder de polícia aplicado ao Direito Eleitoral é a agilidade da
resposta institucional às ilegalidades e às irregularidades detectadas ao longo do período
eleitoral. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora e determino ao representado que faça a
retirada do outdoor com sua foto em homenagem ao dia das mães que se encontra na
entrada da cidade de São Vicente Ferrer/MA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, nos
termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97 e art. 32 da Resolução n. 23.608/19
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do TSE.
O descumprimento da presente ordem deste juízo eleitoral, no exercício do poder de polícia,
caracterizará o crime de desobediência, previsto no art. 347 do Código Eleitoral (TSE, Ac. de
21.2.2008 no RESPE nº 28.518).
Determino a citação do representado para apresentação de defesa, no prazo de 02 (dois) dias.
Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, determino vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de 1 (um) dia, devendo ser observado o disposto no art. 12, § 7º, da
Resolução n. 23.608/19.
Após, voltem-me os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.
Publique-se. Cumpra-se.
São João Batista (MA), 18 de setembro de 2020.

 
MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA

Juiz Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral/MA
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