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JUSTIÇA ELEITORAL 
 027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA 

 
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600026-79.2020.6.10.0027 / 027ª
ZONA ELEITORAL DE ARARI MA 
AUTOR: PARTIDO SOCIAL CRISTA 
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA GUADALUPE SERRA MUNIZ - MA14304-A 
REU: RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO 
  
  

DECISÃO/MANDADO
 

Trata-se de notícia de irregularidade apresentada pelo presidente do diretório municipal do
Partido Social Cristão (PSC), Alexandre da Costa Alves, em face do pré-candidato a Prefeito pelo
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rui Fernandes Ribeiro Filho, em virtude de suposta prática

de propaganda eleitoral extemporânea.
O procedimento foi autuado nos termos do art.4, § 1º do Provimento nº03/2020 do TRE-MA e foi
instruído arquivos de imagem, os quais indicam montagem de estrutura de palco e som em via

púbica para realização de convenção partidária, a ocorrer no dia 16 de setembro de 2020, a partir
de 16:00h.

É o relatório necessário.
Preliminarmente, cabe asseverar que, conforme teor do art.2º do Provimento nº03/2020/TRE-MA,
“compete ao juiz eleitoral as providências necessárias para coibir ou fazer cessar práticas ilegais,

inclusive com a imediata suspensão de eventual ato abusivo”.
Neste passo, conforme as provas carreadas aos autos, verifica-se, à primeira vista, a prática de
propaganda irregular antecipada pelo pré-candidato do PTB, haja vista a interdição de avenida

pública com montagem de estrutura de som e palco, características de comício, direcionada para
a população em geral extrapola os limites previstos no § 1º do art. 36 da Lei nº 9504/97, que trata

da propaganda intrapartidária direcionada aos convencionais, in verbis:
 

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.
 

Com efeito, a propaganda intrapartidária deverá obedecer aos limites fixados pela legislação
eleitoral, admitindo-se que seja direcionada apenas aos respectivos convencionais, não sendo

seu objetivo atingir ao eleitorado em geral, posto que abordará assuntos de natureza
interna corporis, tais como a formação de coligações e a escolha de candidatos às eleições

proporcional e majoritária.
Portanto, os discursos proferidos em convenção municipal não se destinam ao eleitorado em
geral, o que implica dizer que incorre em propaganda antecipada a realização de evento de

grande porte, em via pública, extrapolando os limites delineados no art.36, § 1º da Lei de
Eleições. Nesse sentido, os seguintes julgados:
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RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM. MENSAGEM

VEICULADA PARA TODA A POPULAÇÃO. CONTEÚDO DO ANÚNCIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO MERO CHAMAMENTO DE FILIADOS PARA

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O

partido político detêm legitimidade para interpor representação por
propaganda irregular em momento anterior à sua coligação com outros
partidos, podendo, inclusive, dar continuidade, isoladamente, ao feito,

mesmo após a realização daquela aliança política. 2. Configura
propaganda eleitoral extemporânea a divulgação de convenção

partidária, por meio de carro de som, na qual se veicula mensagem à
população em geral, que ultrapassa a finalidade de convocar os

filiados para participar do evento. 3. Recurso a que nega provimento
(TRE-PE - RE: 377 PE, Relator: JOSÉ FERNANDES DE LEMOS, Data de

Julgamento: 04/09/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 4/9/2012)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. CONVITE À POPULAÇÃO EM GERAL.

UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM. NEGATIVA DE AUTORIA
AFASTADA. DESVIRTUAMENTO DA PROPAGANDA

INTRAPARTIDÁRIA. PROPAGANDA ANTECIPADA. CARACTERIZAÇÃO.
MULTA FIXADA. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO. CONHECIMENTO E PARCIAL

PROVIMENTO. 1. Não há como se afastar a autoria pela propaganda
eleitoral antecipada quando o próprio recorrido paradoxalmente reconhece

sua realização ao longo do recurso. 2. A propaganda intrapartidária é
permitida, inclusive com fixação de faixas e cartazes em local próximo à

convenção, desde que destinada exclusivamente aos convencionais,
vedado o uso de meio de comunicação em massa, como rádio, televisão e

outdoor. 3. Utilização de carro de som convidando a população em geral
para participar da convenção partidária desvirtua a propaganda

intrapartidária, configurando propaganda eleitoral extemporânea, que
deve ser punida nos termos da legislação eleitoral vigente. 4. Recurso

conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa aplicada
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TRE-SE - RE: 20462 PEDRA MOLE - SE, Relator: GARDÊNIA CARMELO
PRADO, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data de Publicação: PSESS -

Sessão Plenária, Volume 16:49, Data 09/11/2016, grifei)
 

Por fim, resta destacar que a propaganda intrapartidária é admitida, inclusive com fixação de
faixas e cartazes em local próximo à convenção, desde que destinada exclusivamente aos
convencionais, vedado o uso de meio de comunicação em massa, como rádio, televisão e

outdoor.
Não obstante, a realização de evento de convenção em via pública, com montagem de estrutura

de som e de palco característicos de comício, configura, a priori, propaganda eleitoral
extemporânea, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação eleitoral. Nesse

sentido:
 

Recurso. Representação. Procedência. Propaganda eleitoral extemporânea.
Convite para convenção partidária. Utilização de palco voltado para a

via pública, bandeiras e adesivos. Extrapolação dos limites do partido.
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Alcance do público externo. Pedido de voto. Favorecimento a pré-
candidato. Cunho eleitoral. Provimento parcial. Demonstrada a realização
de propaganda eleitoral extemporânea, uma vez que a publicidade denota

nítida promoção eleitoral antes do período permitido pela legislação de
regência, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a multa

para o mínimo legal, mantendo-se a condenação imposta.
(TRE-BA - RE: 13087 SENTO SÉ - BA, Relator: GUSTAVO MAZZEI

PEREIRA, Data de Julgamento: 22/09/2016, Data de Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Volume 18:38, Data 22/09/2016, grifei)

RECURSO ELEITORAL. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PROPAGANDA
INTRAPARTIDÁRIA. REALIZAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO EM VIA

PÚBLICA.PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
CONFIGURADA. MULTA DO ART 36, § 3º DA LEI 9.504/97. APLICAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A realização de
propaganda partidária para a escolha de candidatos em convenção
deve circunscrever-se ao âmbito da própria agremiação partidária,

limitando-se a atingir apenas aos convencionais. O pronunciamento de
pré-candidato, em via pública, antes do dia 05 de julho do ano da
eleição, constitui verdadeira propaganda antecipada, atraindo a

aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei 9.504/97.
(TRE-PB - RE: 30426 PB, Relator: SAULO HENRIQUES DE SÁ E

BENEVIDES, Data de Julgamento: 18/04/2013, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 08/05/2013, grifei)

 
Pelo exposto, nos termos do art.8º, §1º, determino ao Fiscal de Propaganda, legalmente
designado por este Juízo Eleitoral, que proceda à notificação do pré-candidato a Prefeito

Trabalhista Brasileiro (PTB), Rui Fernandes Ribeiro Filho, para que se abstenha da prática de
atos de propaganda eleitoral extemporânea, a saber: a realização de comícios, caminhadas,

passeatas ou carreatas que extrapolem o âmbito da mera propaganda intrapartidária.
Nos termos do art.8º, § 1º, o Fiscal de Propaganda poderá requisitar o auxílio dos órgãos públicos

especializados para o cumprimento da presente decisão.
Cópia desta decisão servirá como mandado para efeito do cumprimento de notificação. Cumpra-

se. Dê-se ciência ao Ministério Público para a adoção das medidas pertinentes.
Arari – MA, 16 de setembro de 2020.

LUIZ EMÍLIO BRAÚNA BITTENCOURT JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral
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