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JUSTIÇA ELEITORAL 
 010ª ZONA ELEITORAL DE PICOS PI 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600120-56.2020.6.18.0010 / 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, ANTONIO JOSE DE
CARVALHO JUNIOR - PI5763-A, MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA - PI5227-A, THOMAZIO ROCHA
OLIVEIRA LIMA - PI13948 
REPRESENTADO: ANTONIO AFONSO SANTOS GUIMARAES JUNIOR 
Advogado do(a) REPRESENTADO: 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 ANTÔNIO AFONSO SANTOS GUIMARÃES JUNIOR, “AFONSINHO”,
alegando:

No dia 12 de setembro do corrente ano, no dia da convenção de seu partido, o pré-
candidato a vereador AFONSINHO (MDB), ora representado, praticou ato de
campanha fora do período eleitoral. Isso mesmo: atos de campanha política, visando
ser eleito ao cargo vereador.
No referido dia, o AFONSINHO fez caminhada e carreata, com diversos motos, carros
e paredões de som nas ruas de Picos, com divulgação de músicas em favor de sua
campanha, bem como em favor do candidato a prefeito Araujinho.
Um dos jingles tocados nesses carros de som era o já conhecido “Araujinho Disparou”,
tratada na Representação n° 0600118-86.2020.6.18.0010, em desfavor ao
précandidato Araujinho.
Importa destacar que não como afastar a ciência inequívoca (prévio conhecimento)
dos atos ora reclamados, vez que o próprio pré-candidato desfilava em cima de um
veículo aberto do tipo S-10 de cor branca ao lado de esposa, a Sra. Wianika,
acenando a população como um verdadeiro desfile de 7 de setembro. Em outro
momento na gravação, também aparece caminhando ao lado de carros e motos. Ele
aparece de camisa amarela (…) Indene de dúvidas, com todo o conjunto probatório em
anexo, verifica-se que houve propaganda extemporânea que ultrapassou os limites
dos convencionais e partidários, com o intuito de propagar no subconsciente do eleitor
a vantagem eleitoral do mesmo em busca de voto, e em período vedado pela
legislação.

 
Citado, o representado apresentou contestação alegando:

Que é forçosa a conclusão de que, pelas imagens contidas no vídeo juntado pelo
próprio partido Representante, não se infere ali nenhuma conduta legalmente vedada,
de sorte que a presente Representação Eleitoral não passa de uma mera tentativa de
“maquiar” os fatos, a fim de criar embaraços jurídicos aos seus adversários políticos.
A bem da verdade, as imagens retratam apenas o momento em que o Representado
se deslocava, ao lado de seus familiares/apoiadores, por alguns quarteirões, até
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chegar ao local onde seria realizada a convenção municipal do MDB, partido ao qual
pertence, não residindo nisto (ou no fato de ter cumprimentado as pessoas que
cruzaram seu caminho ou até mesmo parado próximo a determinado órgão público)
nenhuma espécie de abuso ou ilegalidade.
Não houve a organização de nenhuma caminhada, nem carreata, nem desfile pelas
ruas da cidade, nem tentativa de obtenção de votos, nem nada do gênero que pudesse
configurar atos antecipados de propaganda eleitoral.
O que ocorreu, na realidade, foi que, na data de 12 de setembro, encontrando-se o
Representado no percurso de alguns poucos quarteirões até chegar à Quadra do
Colégio Santa Rita, acompanhado por seus familiares e simpatizantes de sua
candidatura, ele simplesmente houve por bem seguir até o referido local na carroceria
de um veículo, de onde veio a cumprimentar alguns populares, em um ato de mera
cordialidade, sendo exatamente isto o que ficou registrado nas imagens.
No que diz respeito ao fato de que estaria fazendo a divulgação de um jingle de
campanha (“o conhecido Araujinho disparou’”), não há como se provar que o som
vinha, de fato, do veículo que transportava o Representado, uma vez que, no local
onde a convenção estava prestes a acontecer, o referido jingle estava sendo
normalmente reproduzido, não sendo lícito atribuir-lhe tal conduta.
No que tange ao fato de o vídeo ter sido postado nas redes sociais do Representado,
cumpre esclarecer, por oportuno, que o mesmo agiu com amparo no § 1º do art. 2º da
Resolução nº 23.610 do TSE, não se utilizando dos meios ali vedados (rádio, televisão,
outdoor), sem o fim deliberado de praticar propaganda eleitoral em período proibido por
lei.
A bem da verdade, o Representado fez uso de suas próprias redes sociais, sem o dolo
de desrespeitar a legislação eleitoral vigente, não possuindo o intuito de valer-se do
referido vídeo para burlar a necessária igualdade de condições entre os concorrentes
ao cargo político por ele almejado.

O douto r. do Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, disse que no caso em apreço,
observa-se dos autos que o representado, précandidato ao cargo de Vereador, publicou vídeo
através do seu perfil na rede social Instagram com a inscrição “carreata a todo vapor”. A gravação
mostra o evento do qual participou, de fato, o representado, estando ele, acompanhado por
outras pessoas, na carroceria de um veículo tipo S-10 de cor branca que transita por ruas da
cidade de Picos acenando para o público, seguindo carro de som que toca jingle de campanha
com menção ao nome de Araujinho, pré-candidato a Prefeito, e ao número 13.
Na carreata, há diversos outros carros e motos. Ele aparece, ainda, caminhando ao lado do carro
de som que toca o jingle referente à campanha de Araujinho, em verdadeiro ato de propaganda
eleitoral antes do tempo previsto, ultrapassando os limites do art. 36-A, da Lei n. 9.504/97,
configurando propaganda eleitoral antecipada (vídeo, ID 5451953).
Veja-se que é “permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a
sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3 o deste artigo,
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios”. (art. 39, § 11, da
mencionada Lei).
Não se observa, no caso, realização de atos partidários, mas atividade eleitoral - propaganda
eleitoral, que não se enquadra em qualquer das hipóteses permissivas relacionadas nos incisos I
a VII do artigo 36-A da Lei n. 9.504/1997 de divulgação da pré-candidatura.
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
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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, documentos comprobatórios
constantes do Id. 5451953, que comprovam que o representado estaria a divulgar na sua
própria página da rede social INSTAGRAM, bem como teria realizado passeata com
divulgação de jingles, o que caracteriza, a princípio, propaganda extemporânea.
O posicionamento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, na forma como manifestado na inicial, é
a de que configura propaganda eleitoral extemporânea a veiculação de mensagens abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. Eis a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO".
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO
PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO.
PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
2 Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do
recurso especial eleitoral
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
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jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa) , de modo
que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da
resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica,
à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade
comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea
porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto
conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício
legítimo da liberdade de expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página
51/52)
 

Nessa esteira, em relação à publicação juntada aos autos, embora o candidato infira que o vídeo
já fora, inclusive, retirada de sua página na prefalada rede social, possui razão o representante,
bem como o douto r. do MPE, ao manifestar que tal conduta desbordou do sentido meramente
intrapartidário, passando a configurar verdadeira propaganda antecipada ou extemporânea.
Com efeito, tal fato não se encontra dentre as exceções previstas no art. 36-A, da Lei das
Eleições, nem foi circunscrito à previsão § 1º do art. 2º da Resolução nº 23.610 do TSE, restando
configurado o ato, divulgado pela internet, para o público em geral (e não somente para os
membros do partido), merecendo procedência o pedido feito na inicial.
Eis a jurisprudência do TSE:
“[...] Propaganda antecipada. Veiculação. Propaganda partidária. [...] Aplicação. Sanção
pecuniária. Violação. Art. 45, § 2º, da Lei nº 9.096/95. Inocorrência. [...] A atual jurisprudência
desta Corte é no sentido de que, ‘Constatada a propaganda extemporânea realizada em
programa partidário, consagra-se a aplicação da pena de multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº
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9.504/97’. Precedentes. É possível a aplicação da multa prevista no art. 36 da Lei nº 9.504/97, no
caso da realização de propaganda antecipada veiculada em programa partidário. Precedentes.
[...]”
(Ac. de 18.12.2007 no AgRgREspe nº 27288, rel. Min. Gerardo Grossi.)
“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Crítica. Comparação entre governos.
Exclusiva promoção pessoal. Filiado. Pré-candidato. Propaganda eleitoral antecipada. [...] Pedido
de cassação do programa. [...] Pena de multa. [...] 4. A utilização da propaganda partidária para
exclusiva promoção pessoal de filiado, com explícita conotação eleitoral, impõe a aplicação da
pena de multa pela ofensa ao art. 36 da Lei das Eleições, na espécie, em seu grau mínimo, e de
cassação do tempo destinado ao programa partidário da agremiação infratora do art. 45 da Lei
dos Partidos Políticos, proporcionalmente à gravidade e à extensão da falta.”
(Ac. de 5.6.2007 na Rp nº 942, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido o Ac. de 30.10.2007 na
Rp nº 944, rel. Min. José Delgado.)
“[...] Propaganda eleitoral em espaço destinado à propaganda partidária. Alegação de desvio de
finalidade. Fundamento nas Leis das Eleições e dos Partidos Políticos. Cumulação de penas.
Possibilidade. Competência. Corregedor. Configura desvirtuamento de finalidade a utilização do
espaço destinado à propaganda partidária para a divulgação de propaganda eleitoral em período
vedado por lei, sendo possível a dualidade de exames, tanto sob a ótica da Lei nº 9.096/95
quanto da Lei nº 9.504/97, incumbindo a apreciação dos feitos, na hipótese de cúmulo objetivo,
ao corregedor. A procedência das representações acarretará, na hipótese de violação ao art. 45
da Lei nº 9.096/95, a cassação do direito de transmissão do partido infrator no semestre seguinte
- quando não se fizer possível a cassação de novos espaços no próprio semestre do julgamento -
, e, no caso de ofensa ao art. 36 da Lei nº 9.504/97, a aplicação da pena de multa.”
(Ac. de 17.10.2006 na Rp nº 994, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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
ANTÔNIO AFONSO SANTOS GUIMARÃES JUNIOR, “AFONSINHO”, 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, 20 de outubro de 2020.

 
FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES

JUIZ ELEITORAL – 10ª ZE
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