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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL
BREJO DO CRUZ-PB  

 
PROCESSO: 0600031-30.2020.6.15.0038
REPRESENTANTE: REPRESENTANTE: COMISSÃO PROVISORIA MUNICIPAL DO PSB 
 ADVOGADO: Síldilon Maia Thomaz do Nascimento, OAB/RN nº 5.806
REPRESENTADO: EVANDRO MAIA PIMENTA
ADVOGADO: João Victor Almeida de Lucena, OAB/PB nº 26.628
 

SENTENÇA 
Vistos, etc. 
Trata-se de Representação apresentada pela Comissão Provisória do Partido Socialista

Brasileiro do município de Belém do Brejo do Cruz em face de EVANDRO MAIA PIMENTA, na qual pugna,
no mérito, pela imposição de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao representado, em
decorrência da suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea. 

Alega o representante, em síntese, que no dia 04 de agosto de 2020, o representado, prefeito e
pré-candidato à reeleição, realizou uma carreata na cidade de Belém do Brejo do Cruz, com dezenas de carros
e motos, a pretexto de comemorar seu aniversário. 

Presentes os requisitos mínimos constantes da Res. TSE nº 23.608/2019, a petição inicial foi
recebida (ID3955945). 

Regularmente citado, o representado apresentou defesa (ID4092730, ID4092746, ID4092749). 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento da pretensão

(ID4451285). 
É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 
A representação tem como objeto carreata no município de Belém do Brejo do Cruz, no último

dia 04 de agosto de 2020. A parte representante alegou que o Sr. Evandro Maia Pimenta, ora representado,
coordenou o ato, participando ativamente da manifestação, juntando fotos onde se verifica a presença do
representado. Ademais, alegou e juntou fotografia de veículo branco no qual consta o nome "Evandro". 

Na defesa, o representado alegou que o ato foi articulado por seus familiares e amigos, não
podendo ser considerado ato de propaganda antecipada. Nesse contexto, juntou outra imagem do veículo que
parece ser o mesmo mencionado acima, no qual constam os dizeres "Parabéns Evandro", alegando que
possivelmente houve adulteração da imagem apresentada pelo autor, a fim de induzir em erro este Juízo. 

Inicialmente, entendo pelo não cabimento da instauração do pretendido incidente de falsidade,
por não terem sido apresentados elementos suficientes de ter sido realizada qualquer manipulação na imagem
em comento. 

Como bem pontuou o órgão do Ministério público Eleitoral, "observa-se que além da cópia da
fotografia no corpo da peça de início, o requerente também juntou cópia da matéria que foi veiculada no site 
local e forneceu o link da reportagem, de maneira que as imagens não apresentam distorção ou qualquer
indício de edição ou manipulação. O que o representado fez foi apresentar uma foto de outro ângulo, que
permitiu visualizar a faixa completamente, o que não implica em dizer que o requerente falsificou a imagem." 

  
De acordo com o art. 36 da Lei nº 9.504/97, “a propaganda eleitoral somente é permitida após o

dia 15 de agosto do ano da eleição”. 
Neste ano, entretanto, nos termos da EC 107/2020, o calendário eleitoral sofreu modificações,

sendo fixado o  termo inicial da propaganda para o dia 26 de setembro de 2020 e, antes deste termo não é
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permitida qualquer veiculação de propaganda com conotação eleitoral, ressalvadas as práticas contidas no rol 
taxativo de exceções contido no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, a seguir transcrito: 
 

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, inclusive via internet:
 
I - 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, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
 
II - 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;
 
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
 
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
 
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
 
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4o do art. 23 desta Lei.
 
 
 

Sabe-se que a propaganda eleitoral é aquela destinada a obter votos e o espírito de sua
vedação de forma antecipada é manter o equilíbrio e isonomia nas campanhas. 

É bastante comum, entretanto, a veiculação antecipada de propaganda com conotação eleitoral,
muitas vezes de forma subliminar, de modo que torna difícil sua identificação e, nesse sentido, leciona José
Jairo Gomes: 
 

É árdua a identificação da propaganda antecipada subliminar, pois seu conteúdo é sempre
veiculado de maneira implícita ou subjacente, no mais das vezes resultando do contexto da
comunicação. Já se intentou estabelecer critérios objetivos mínimos para sua identificação,
tendo sido apontados os seguintes: (i) alusão a processo eleitoral, externada pela menção a
nome do pretenso candidato ou candidatura; (ii) exaltação de suas qualidades, procurando
inculcar a ideia de que é o melhor para o cargo almejado; (iii) pedido de voto, ainda que
implícito; (iv) ações políticas que pretende implementar.
 

  
Nesse contexto, pertinentes se faz a menção à recente entendimento jurisprudencial do Eg.
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Tribunal Superior Eleitoral, a partir do qual, conforme argumenta, condutas similares à analisada se
enquadrariam no rol dos "indiferentes eleitorais". Transcrevo o julgado citado a seguir:  

  
 

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
CARREATA. DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
 
1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos próprios autos e deu
provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada.
 
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. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes eleitorais",
estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.
 
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, o Tribunal de origem concluiu que: (i) foi realizada em 05.08.2018 carreata e
discurso público sem controle de entrada e saída de populares; (ii) os candidatos tinham
inequívoco conhecimento dos eventos, conforme divulgação em rede social; e (iii) houve
"menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais".
 
5. Não se extrai do acórdão a existência de pedido explícito de voto, nem é possível concluir
que o evento atingiu grandes dimensões, tampouco que houve alto dispêndio de recursos na
sua realização, ao ponto de desequilibrar a disputa. Ademais, os meios relacionados, quais
sejam, carreata, discurso e divulgação em mídia social, não são vedados em período de
campanha.
 
6. Ante a ausência de: (i) pedido explícito de votos; (ii) utilização de meios proscritos; e (iii)
mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, não se verifica a configuração de
propaganda eleitoral antecipada nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997.
 
7. Agravo interno a que se nega provimento.
 
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página
90-94);
 

Nos ditames jurisprudenciais do Tribunal Superior, a conduta só não será caracterizada como
propaganda eleitoral antecipada irregular se não detiver caráter eleitoral (enquadrando-se no rol de
"indiferentes eleitorais") ou se, presente o caráter eleitoral, não se caracterizar como ilícita (o que ocorre se não
verificada quaisquer das situações descritas no item 3 do julgado supracitado, uma vez que se tratam de
parâmetros alternativos). 

  
Em relação à natureza eleitoral do ato analisado, resta evidenciado que a manifestação ora

atacada foi promovida como forma de homenagear o representado pelo seu aniversário, com menção do seu
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nome e mensagens de felicitações feita por seus apoiadores/familiares, sem qualquer conotação eleitoral. 
Nesta conjectura, em conformidade com a lição jurisprudencial do TSE, a conduta teve o

seu caráter eleitoral e ilícito descaracterizados e, diante das razões acima expostas, JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão apresentada na exordial. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 
Vistas ao Ministério Público Eleitoral, com suas prerrogativas legais. 

  
Brejo do Cruz, sábado, 26 de setembro de 2020.

 
Renato Levi Dantas Jales

 Juiz Eleitoral
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