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JUSTIÇA ELEITORAL 
 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600119-71.2020.6.18.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE PICOS-PI 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO KLEBER ALVES DE SOUSA - PI6914-A, MARK FIRMINO
NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA - PI5227-A, ANTONIO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - PI5763-A 
REPRESENTADO: FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA FILHO, "ARAUJINHO" 
Advogados do(a) REPRESENTADO: ANDREA SAUNDERS MARTINS - PI9374, RONALDO DE SOUSA BORGES -
PI8723, SUSYANNE ARAUJO LIMA SAUNDERS MARTINS - PI5420, TIAGO SAUNDERS MARTINS - PI4978-A 
 
 
 

SENTENÇA
 

Trata-se de Representação por Propaganda Extemporânea, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada pelo PARTIDO PROGRESSISTAS – PP, por seu diretório em Picos-PI, através de seu
presidente, em face de FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA FILHO, “ARAÚJINHO”, alegando:

No dia 16 de setembro de 2.020, o próprio Representado, utilizando de sua rede social
Instagram (www.instagram.com/araujinhopicos), através dos stories, divulgou vídeo
fazendo pedido explícito de voto, ao visitar o bairro Parque de Exposição, na casa do
um morador chamado Zé Antônio, na presença do précandidato a vice-prefeito
Gutenberg Rocha, do apoiador e do ex-secretário municipal de Saúde Júnior Santos e
do pré-candidato a vereador Jhony Leal, mídia anexa, com a seguinte fala:
- ARAUJINHO:
“POIS É ISSO MEU AMIGO, COMO É QUE VAI? ‘TOU’ QUERENDO ESSE APOIO
RAPAZ. ‘TAMO’ AQUI NESSA LUTA, PEDINDO APOIO, PEDINDO VOTO, PARA
CHEGAR AI NA... CHEGAR NESSA ELEIÇÃO AI.”
- Morador:
“É o que eu falei pra ...”
CONCLUSÃO FÁTICA
Como é cediço, período eleitoral não iniciou, vez que será permitida pedido explícito de
votos apenas a partir do dia 27 de setembro do corrente ano. Indene de dúvidas, com
todo o conjunto probatório em anexo, verificasse que houve propaganda
extemporânea com o intuito de ter vantagem eleitoral em período vedado pela
legislação. Esses são os fatos que acreditamos serem suficientes para sofrer
reprimenda do Poder Judiciário.

 
Citado, o representado apresentou contestação, alegando:

Que as imagens retratam apenas cumprimentos aos amigos e apoiadores,
cumprimentando algumas pessoas que estavam no local.
O mero pedido de apoio de pré-candidato, sem pedido explícito de votos, está
amparada pela exceção prevista no art. 36-A, da Lei n.º 9.504/97, e no art. 3º, da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, bem como pela liberdade de expressão e
comunicação, garantida pelo art. 5º, inciso IV, e 220, da Carta Magna.
(…) toda narrativa trazida na inicial se amolda perfeitamente as hipóteses elencadas
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no artigo 36-A, a Lei nº 9.504/97.
Assim, perfeitamente possível, a divulgação da pré-candidatura, sem qualquer
transgressão da norma, sendo de fato o que foi feito pela representada, escorada na
lei.
As imagens falam por si e não possuem, de maneira nenhuma, o condão de evidenciar
a prática das reprováveis condutas trazidas ao conhecimento deste douto juízo, visto
que, repita-se, não houve “pedido de voto”.
 

O douto r. do Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, disse que a representação
merece procedência, pois No caso em apreço, da análise dos elementos de prova contidos nos
autos, observa-se que o representado, como por ele admitido, procedeu a postagem de vídeo
através dos stories na rede social Instagram, no qual consta, como afirmado na inicial: “POIS É
ISSO MEU AMIGO, COMO É QUE VAI? ‘TOU’ QUERENDO ESSE APOIO RAPAZ. ‘TAMO’ AQUI
NESSA LUTA, PEDINDO APOIO, PEDINDO VOTO, PARA CHEGAR AI NA... CHEGAR NESSA
ELEIÇÃO AI.” (ID 4821332).
Tem-se que expressão “pedindo voto”, usada pelo representado ao visitar, juntamente com
apoiadores, a casa do Sr. Zé Antônio e, após, publicar a gravação através dos stories na rede
social, envolve pedido explícito de voto, ultrapassando os limites do art. 36-A da Lei n. 9.504/97,
configurando propaganda eleitoral antecipada
Éo breve relatório, decido:
A Resolução TSE n° 23.624, dispõe, em seu art. 11, I, na forma da Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, IV:

Art. 11. A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de
2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e
condutas ilícitas em campanha eleitoral, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:
I – a propaganda eleitoral é permitida a partir de 27 de setembro de 2020 (ajuste
referente ao caput do art. 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV);

 
O art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, dispõe:

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, 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.

 
Bem assim o art. 2º, § 4º, da Res. TSE nº. 23.610/2019, com as alterações do art. 11, inciso I, da
Resolução nº 23.624/2020):

§ 4º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e o beneficiário, quando comprovado o seu prévio conhecimento, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei nº 9.504/1997, art. 36, §
3º).

 
Segundo verificado nos autos, foi juntado pelo partido representante documento comprobatório
constantes do Id. 4821332, que comprova que o representado estaria a efetivamente pedir
votos em período vedado, o que caracteriza, a princípio, propaganda extemporânea.
Nessa esteira, em relação à publicação juntada aos autos, embora o candidato infira que se trate
de mera visita a apoiadores, assim como manifestado pelo MPE, ao manifestar expresso pedido
de voto, tal conduta desbordou do sentido meramente de apoio, passando a configurar verdadeira
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propaganda antecipada ou extemporânea.
Com efeito, tal fato não se encontra dentre as exceções previstas no art. 36-A, da Lei das
Eleições, merecendo procedência o pedido feito na inicial.
Eis a jurisprudência do TSE:
““[...] Propaganda eleitoral extemporânea. Divulgação de matéria em jornal. Finalidade eleitoral
[...] 1. A ratio essendi subjacente à vedação do art. 36, caput, da Lei das Eleições, que preconiza
que a propaganda eleitoral somente será admitida após 5 de julho do ano das eleições, é evitar,
ou, ao menos, amainar a captação antecipada de votos, o que poderia desequilibrar a disputa
eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances entre os candidatos e, no limite,
comprometer a própria higidez do prélio eleitoral. 2. In casu, a instância a quo assentou o
conhecimento prévio do Recorrido e a finalidade eleitoral do conteúdo divulgado, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral antecipada. Constatou, ainda, que ‘o material foi divulgado em
publicação de quase uma página interia do jornal, trazendo a informação do cargo eletivo
ocupado pelo representado e sua plataforma de governo’ [...] e que ‘é possível vislumbrar a sua
finalidade eleitoral, na medida em que o seu real objetivo é fazer fixar, na mente do eleitor, a
imagem do potencial candidato’ [...] 5. A configuração da propaganda eleitoral extemporânea
exige que seja levado ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, referência à
pretensa candidatura, pedido de voto, ações políticas que se pretende desenvolver ou a ideia de
que o beneficiário é o mais apto para o desempenho da função pública eletiva [...]”.
(Ac. de 16.4.2015 no AgR-AI nº 26055, rel. Min. Luiz Fux.)
Dessa forma, em consonância com a fundamentação acima, na forma do art. 36, § 3º, da Lei.
9.504/97, com sua respectiva atualização por Emenda Constitucional e pela Res. TSE nº.
23.610/19, JULGO PROCEDENTE o pedido feito na inicial para aplicar ao representado
FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA FILHO, “ARAÚJINHO”, multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), na forma do art. 36, da Lei 9.504/97.
Publique-se, Registre-se. Intime-se. Transitada, cumpra-se.
Picos/PI, 17 de outubro de 2020.

 
FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES

JUIZ ELEITORAL – 10ª ZE
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