
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo : Recurso eleitoral 0600041-41.2020.6.17.0128
Recorrentes : Ennos Lamek Fagundes Ribeiro

: José de Anchieta de Deus Lima Filho
Recorrido : Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
Relator : Juiz Edílson Pereira Nobre Júnior

Parecer 17.914/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/3.741/2020)

ELEITORAL.  PROPAGANDA  ANTECIPADA.  ELEIÇÕES  DE
2020. ADESIVOS COM NOME E APOIO A PRÉ-CANDIDATO
EM VEÍCULOS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES.
LITISPENDÊNCIA.  CAUSAS  DE  PEDIR  DISTINTAS.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE EM GRAU
DE RECURSO. PRECLUSÃO. ART. 435 DO CPC. CONTEÚDO
PROPAGANDÍSTICO.  EXCEÇÃO  NÃO  PREVISTA  NO  ART.
36-A DA LEI 9.504/1997. MASSIFICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO.
1. Não  implica  litispendência  mera  semelhança  entre  fatos,
porquanto  a  causa  de  pedir  do  processo  se  refere
exclusivamente  a  fatos  ocorridos  no  período  especificado,
distintos dos praticados  em  processo anterior. Sem identidade
de fatos não se configura litispendência. Precedentes.
2. Preclui  a  possibilidade  de  alegar,  em  grau  de  recurso,
ilegitimidade  de  parte  e  a  de  juntar  documentos  novos  para
atestar fato que era  de seu  conhecimento na fase de instrução
(art. 435 do Código de Processo Civil).
3. Divulgação  de  nome  de  pré-candidato  e  de  mensagem  de
apoio mediante fixação massificada de adesivos em imóveis e
veículos no município não está incluída no rol do art. 36-A da
Lei 9.504/1997, que visa a promover o debate político, salutar
para a democracia. Se a parte afirma não haver perpetrado o ato
que se lhe imputa, a matéria envolve discussão de prova e deve
ser  abordada  na  instrução  processual,  que  é  o  momento
adequado para esse debate. Não se trata, aí, verdadeiramente de
ilegitimidade passiva, mas de negativa de autoria.
4. Realização  de  gastos  em  período  de  pré-campanha  para
confecção de adesivos afronta normas eleitorais,  pois adesivos
não estão abrigados pelo art.  36-A da Lei 9.504/1997 e  nesse
período  não  se  tem  controle  e  fiscalização  das  despesas  do
pré-candidato,  para  apurar  sua  regularidade,  além  de  gerar
desequilíbrio na disputa eleitoral.
5. Característica  de  propaganda  eleitoral  extrai-se  dos
elementos que a compõem, nos quais se destacam  o nome do
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candidato,  frase  de  efeito  e  maciça  divulgação  em  bens  de
particulares no município.
6. Parecer por não provimento do recurso.

1 RELATÓRIO

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 128a Zona Eleitoral.
Esta julgou procedente pedido em representação proposta pelo  PARTIDO COMUNISTA

DO BRASIL (PCDOB) em  face  de  ENNOS LAMEK FAGUNDES RIBEIRO e  de  JOSÉ DE

ANCHIETA DE DEUS LIMA FILHO,  pré-candidatos  a  prefeito  e  a  vice-prefeito  do
Município de Ibimirim (PE), por considerar que adesivos confeccionados e fixados em
imóveis e veículos na cidade configuravam propaganda eleitoral antecipada.

2. Os recorrentes  defendem, preliminarmente,  configurar-se  litispendência  entre
este processo e a representação 0600040-56.2020.6.17.0128. Ambos teriam mesma
causa de pedir e mesmo pedido e referir-se-iam aos adesivos em análise nestes autos.
Por esta razão, requer que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Ainda nas
preliminares  do recurso,  sustentam ilegitimidade passiva do representado  JOSÉ DE

ANCHIETA DE DEUS LIMA FILHO.  Afirmam  que  em  nenhuma  das  fotografias
colacionadas pelo recorrido aparece o representado e que quem está ao lado de LAMEK

RIBEIRO é  ALVANI BEZERRA DOS ANJOS FILHO,  razão  pela  qual  deve  ser  extinto  o
processo sem resolução de mérito com relação ao representado  JOSÉ DE ANCHIETA

LIMA FILHO.

3. No mérito,  alegam que:  (a) o  conteúdo e  a  forma do material  (adesivos)  não
trazem nenhuma das  características  consideradas  pelos  tribunais  para  caracterizar
propaganda  antecipada;  (b) o  período  de  pré-campanha  presta-se  a  anúncio  de
candidaturas,  para  exaltar  qualidades  pessoais  dos  futuros  candidatos,  expor
plataformas e projetos políticos, inclusive por meios de comunicação; (c) no material
não se alude a ano eleitoral e a cargo a ser disputado, inexistindo pedido explícito de
voto ou mensagem subliminar; (d) menção  a pretensa candidatura e sua divulgação
são atos permitidos pelo art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de
1997),  e  o  uso  de  adesivo  não  é  meio  proibido  na  campanha  eleitoral;  (e) após  a
minirreforma  eleitoral  de  2015,  o  que  passou  a  ser  vedado  foram  os  elementos
explícitos de pedido de voto, sendo permitido pedido de apoio político e divulgação de
pré-candidatura; (f) é fantasiosa a alegação de ocorrência de “blitz de cabos eleitorais
para aposição de adesivos”; (g) os adesivos não configuram despesa significativa no
período antecedente à campanha eleitoral, conforme prova nos autos; (h) o gasto foi
irrisório, de baixo custo, insuscetível de desequilibrar o pleito, pois totaliza R$ 320,00.

4. Requereram efeito suspensivo para recurso e extinção do processo sem resolução
de mérito, por litispendência e também em relação ao representado JOSÉ DE ANCHIETA
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DE DEUS LIMA FILHO.  Se  superadas  as  preliminares,  pugnaram  por  reforma  da
sentença, para julgar improcedente a representação,  por  ausência de requisitos para
configurar-se propaganda antecipada.

5. O  PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL apresentou  contrarrazões;  defendeu  não
concessão  de  efeito  suspensivo  ao  recurso  e  manutenção  da  sentença  (documento
5560961).

6. Em petição, o  PCDOB alegou que os recorrentes vêm descumprindo a decisão
judicial  e  postularam  aplicação  de  multa  e  adoção  de  outras  medidas  coercitivas
visando  ao  cumprimento  da  decisão  de retirada  da  propaganda  irregular  (doc.
5561111).

7. O  Ministério  Público  Eleitoral  no primeiro  grau  emitiu  parecer  por
indeferimento do pedido do PCdoB de aplicação de multa por descumprimento (doc.
5561161), manifestação acolhida pelo juízo na decisão 5562011.

8. Em decisão monocrática, o relator do recurso indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e o recebeu apenas no efeito devolutivo (doc. 5664161).

9. É o relatório.

2 DISCUSSÃO

2.1 TEMPESTIVIDADE

10. O  recurso  eleitoral  é  tempestivo,  pois  os  recorrentes  foram  intimados  da
sentença em uma sexta-feira, dia 26 de junho de 2020 (Diário da Justiça eletrônico
127), e o recurso foi interposto na segunda-feira, 29 de junho de 2020, no prazo do art.
22 da Resolução 23.608, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral.1

2.2 PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA

11. Os  recorrentes  sustentam  haver  litispendência  entre  este  processo  e  a
representação  0600040-56.2020.6.17.0128.  Comparando-se  a  petição  inicial  de
ambos  os  processos,  percebe-se  que  as  fotografias  trazidas  aos  autos  não  são  as
mesmas, embora tenham em comum a utilização de idêntico adesivo com o slogan “Tô
com  LAMEK”. Naquela representação, trata-se de propaganda antecipada referente à
presença de adesivos em veículos no Município de Ibimirim (PE).

1 “Art. 22. Contra  sentença  proferida  por  juiz  eleitoral  nas  eleições  municipais  é  cabível
recurso,  nos  autos  da  representação,  no  PJe,  no  prazo  de  1  (um)  dia,  assegurado  ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para
tal finalidade (Lei no 9.504/1997, art. 96, § 8o).”
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12. Neste  caso, a causa de pedir é diversa,  pois  os representados são acusados de
haver  promovido atos  de  propaganda eleitoral  antecipada por  meio  de  ostensiva
adesivação de veículos e casas, na zona rural do Município de Ibimirim,
especificamente  em  10 de junho de 2020.  O Ministério Público Eleitoral  no
primeiro grau debruçou-se corretamente sobre o tema (doc. 5560061):

Posto que (ainda que) os representados tenham aduzido por ocasião da defesa
apresentada que o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito por conta
da incidência da litispendência, deve-se ressaltar que, na verdade, não há a dita
litispendência,  considerando  pelo  só  fato  de  que  tenha  sido  veiculada  outra
representação  eleitoral  que  guarde  similaridade  com  a  ação  em  tela,  seja  em
decorrência  de  os  fatos  tratados  na  representação  eleitoral  n.  0600040-
56.2020.6.17.0128  destoarem  dos  fatos  narrados  no  bojo  desta  ação,
configurando,  assim,  causa  de  pedir  diversa,  seja  pelo  fato  de  que  o  simples
ajuizamento de representação que guarde similitude com outra representação não
implicar  o  reconhecimento  deste  requisito  processual  de  validade  negativo
(FREDIE DIDIER JR.).

13. Mera semelhança entre fatos não enseja litispendência. Como é evidente, se após
o julgamento deste  processo  os representados continuarem, por exemplo, a adesivar
veículos  e  imóveis,  tais  condutas  configurarão  novo  ilícito  eleitoral,  apesar  de
usarem os mesmos adesivos. A se acatar a tese contrária, uma vez punidos  por  uso
ilícito  de propaganda, os recorrentes teriam imunidade  para continuar a distribuir e
colar adesivos pela cidade afora, o que não se pode aceitar.

14. Como não poderia ser diferente, o Tribunal Superior Eleitoral e esse Tribunal
Regional Eleitoral adotam essa visão:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA  ELEITORAL  IRREGULAR.  CANDIDATOS  E  RESPECTIVAS
COLIGAÇÕES MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS.  “DERRAMAMENTO” DE
SANTINHOS. VÉSPERA DO PLEITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  CONDENAÇÃO À MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
ART. 37, § 1o, DA LEI No 9.504/1997. INVIABILIDADE DOS APELOS NOBRES.
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA  NÃO  AFASTADOS.  NEGADO
PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.
[...]
4. Inexiste  litispendência  entre  representações  que  versam  sobre  propagandas
difundidas  em  locais  diversos,  dada  a  discrepância  entre  as  causas  de  pedir.
Precedente.
[...]
11. Negado provimento aos agravos internos.2

2 TSE.  Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento  38872/GO  (0000388-
72.2016.6.09.0036).  Relator: Ministro  OG FERNANDES.  2 jun. 2020, unânime.  Diário da
Justiça eletrônico 122, 22 jun. 2020, p. 103-113.
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AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.  PROPAGANDA
IRREGULAR.  LOCAIS  DISTINTOS.  LITISPENDÊNCIA.  COISA  JULGADA.
AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Não há se  falar  em coisa  julgada  ou litispendência  entre  representações que
versem sobre propagandas difundidas em locais diversos.
2. Agravo regimental desprovido.3

Representações.  Propaganda  eleitoral  extemporânea  em  programa  partidário.
Inserções. Veiculação. Dias distintos.
Conforme  reiterada  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  a  causa  de
pedir entre representações atinentes a inserções veiculadas em datas diversas é
distinta, não havendo falar em coisa julgada ou litispendência.
Agravo regimental a que se nega provimento.4 

Investigação  Judicial  Eleitoral  –  IJE.  Eleições  Gerais.  Conexão.  Liminar.
Litisconsórcio  necessá-rio.  Estado  de  Pernambuco.  Preliminares.  Can-didato.
Governador.  Propaganda  Institucional  e  Partidária.  Divulgação  de  imagem
pessoal.  Gestão administrativa.  Uso  de  símbolos do  Es-tado.  Hino  e  Bandeira.
Inelegibilidade.
1. Reunião das Ações de Investigação Judicial por conexão face terem o mesmo
objeto (pe-dido de inelegibilidade), em consonância com o art. 103 do CPC e por
força do princípio da economia processual;
[...]
5. Preliminar de Incompetência da Justiça Eleitoral para julgamento da matéria
que se afasta, vez que a alegação apresentada nos autos é a da confluência de uma
propaganda institucional do Governo com relação a uma propaganda partidária,
podendo influir no resultado das eleições, o que atrai a competência para a Justiça
Especializada Eleitoral, e ainda por se tratar de pedido de inelegibilidade;
6. Preliminar de Litispendência que se rejeita por impossibilidade processual, face
as partes não serem as mesmas, além de que a causa de pedir remota se baseia em
fatos diversos (propagandas), a teor do que dispõe o art. 301, §§ 1o e 2o do CPC;
[...]5 

Recurso Eleitoral. Eleições municipais. Propaganda eleitoral. Bem público.
1. Preliminares  de  litispendência,  cerceamento  de  defesa  e  ausência  de
materialidade que se rejeitam: a primeira pela distinção de objetos;  a segunda
posto  que a  recorrente  foi  notificada  e  apresentou defesa,  atendendo assim os
termos do art. 96, §§ 5o da Lei no 9.504/97; e a terceira pela exis-tência de prova
suficiente para comprovação do alegado;
2. Circunstância consubstanciada na veiculação de propa-ganda de acordo com os
ditames do art. 37 da Lei 9504/97.6 

3 TSE.  AgR  em  recurso  especial  eleitoral  35159/BA  (0047093-72.2008.6.00.0000).  Rel.:
Min. MARCELO RIBEIRO. 4 nov. 2010, un. DJe 103.

4 TSE.  AgR em Ag 10103/PR. Rel.: Min.  ARNALDO VERSIANI. 2 fev. 2010, un.  DJe 24 mar.
2010, p. 36.

5 TRE/PE.  Investigação  judicial  eleitoral  3.  Rel.:  Desembargador  CARLOS FREDERICO
GONÇALVES DE MORAES. 16 ago. 2006, maioria quanto à incompetência da Justiça Eleitoral
e un. quanto à litispendência e ao mérito. Diário Oficial do Estado, tomo 176, 20 set. 2006,
p. 62.

6 TRE/PE. Recurso 6924. Rel.: Des. OG FERNANDES. 4 maio 2005, un. quanto à preliminar e
maioria quanto ao mérito. DOE, volume 149, 9 ago. 2005, p. 42.
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15. Portanto, a preliminar de litispendência não deve prosperar, porquanto os fatos
são distintos.

16. A suposta  ilegitimidade  passiva  do  representado  JOSÉ DE ANCHIETA DE DEUS

LIMA FILHO só foi  alegada em grau de recurso, com juntada de novos documentos
comprobatórios (docs. 5560661 e 5560711).  Não se trata de fato novo que a defesa
houvesse descoberto somente após a fase de defesa.

17. O Código de Processo Civil só admite juntada de novos documentos em hipóteses
restritas, como se depreende de seu art. 435 (sem destaques no original):

Art. 435. É  lícito  às  partes,  em  qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos
novos,  quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único.  Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação,  bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que  os  produzir  comprovar  o  motivo  que  a  impediu  de  juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5o.

18. O recurso (doc. 5560611) não justifica por que só juntou os documentos na fase
recursal, como exige o parágrafo único do dispositivo citado.

19. O  que  fizeram  os  recorrentes  foi  apresentar  documento  novo sobre  fato
antigo, o que não se pode admitir. Na hipótese, é manifesta a ocorrência da preclusão
consumativa, porquanto foi conferida oportunidade aos representados para instruir o
processo com provas indispensáveis de fatos conhecidos e ocorridos anteriormente à
propositura da ação, mas estes se quedaram inertes quanto à suposta ilegitimidade,
durante toda a instrução, e deixaram para levantar a questão apenas em grau recursal.

20. A rigor, não se trata verdadeiramente de ilegitimidade passiva, que poderia ser
conhecida até de ofício em segundo grau, por se tratar de matéria de ordem pública. O
que a parte alega é negativa de autoria, pois alega que não praticou o ato e que não
haveria prova disso. Se a parte afirma não haver perpetrado o ato que se lhe imputa, a
matéria envolve discussão de prova e deve ser abordada na instrução processual, que é
o  momento  adequado  para  esse  debate.  Não  cabe,  devido  às  regras  de  preclusão
processual, trazer documento inédito, mas que preexistia e que a parte não juntou por
sua própria responsabilidade, apenas na via recursal.

21. Por  essas  razões,  não deve  prosperar  o  pedido  de  extinção  do  processo  sem
resolução do mérito no que se refere ao representado JOSÉ DE ANCHIETA DE DEUS LIMA

FILHO.
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2.3 MÉRITO RECURSAL

22. Os  fatos  são  incontroversos.  Fotografias  trazidas  aos  autos  (doc.  5559161)
ilustram  ação  dos  representados  de  adesivar  veículos  e  imóveis  no  Município  de
Ibimirim (PE). Os recorrentes não negam a conduta. Limitam-se a discorrer sobre sua
suposta licitude.

23. Afirmam  que  o  conteúdo  e  a  forma  dos  adesivos  não  contêm  nenhuma  das
características  consideradas  pelos  tribunais  como  propaganda  eleitoral  antecipada.
Consideram que os adesivos simplesmente anunciam as candidaturas e exaltam as
qualidades  pessoais  dos  futuros  candidatos,  como  permite  a  lei.  O  material  não
aludiria a ano eleitoral nem a cargo a ser disputado e inexistiria pedido explícito de
voto ou mensagem subliminar nesse sentido.

24. Divulgação de nome de pré-candidato e mensagem de natureza eleitoral (slogan)
mediante  distribuição  de  adesivos  é  conduta  que  deve  ser  interpretada  à  luz  dos
métodos de hermenêutica jurídica, com a finalidade de aferir sua compatibilidade com
a legislação em geral e com a eleitoral, em particular.

25. O  Direito  Eleitoral  rege-se  por  diversos  princípios,  muitos  previstos  na
Constituição da República. As normas eleitorais, como as normas jurídicas em geral,
não devem ser interpretadas de forma isolada, mas em consonância, entre outros, com
o princípio da igualdade e com o art. 14, § 9o, da Constituição da República, que busca
prevenir e reprimir abuso de poder econômico.7

26. Interpretar uma norma significa buscar seu alcance, conteúdo e significado, com
a finalidade de decidir caso concreto. Para tanto, a hermenêutica jurídica desenvolveu
diversos  métodos  de  interpretação.  Segundo  PAULO BONAVIDES,  a  interpretação
sistemática considera “a norma como parte de um sistema – a ordem jurídica, que
compõe um todo ou unidade objetiva,  única a emprestar-lhe o verdadeiro sentido,
impossível de obter-se se a considerássemos insulada, individualizada, fora, portanto,
do contexto das leis e das conexões lógicas do sistema.”8

27. O  princípio  da  isonomia  no  Direito  Eleitoral  visa  a  garantir  igualdade  entre
candidatas e candidatos na disputa eleitoral, para preservar equilíbrio e permitir as
mesmas  oportunidades,  a  fim  de  evitar  que  aqueles  com maior  fôlego  econômico
sejam  beneficiados  (ou,  mais  realisticamente,  ao  menos  diminuir  os  benefícios
decorrentes dessa desigualdade). Prática de conduta ilícita promove disputa desigual

7 “Art. 14 [...]
§ 9o Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a  fim  de  proteger  a  probidade  administrativa,  a  moralidade  para  exercício  de  mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência  do  poder  econômico  ou  o  abuso  do  exercício  de  função,  cargo  ou  emprego  na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão no 4,
de 1994)”.

8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 455.
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entre candidatas e candidatos, ferindo o princípio constitucional da isonomia. Seria
ingênuo e irrealista negar o enorme prejuízo causado àqueles candidatos e candidatas
que não disponham dos mesmos recursos econômicos e políticos para promover-se.

28. Além disso,  o  art.  14,  § 9o,  da  Constituição  da  República  prevê  edição  de  lei
complementar  para  proteger  a  normalidade  e  a  legitimidade  das  eleições  contra  a
influência do abuso do poder econômico e político. O dispositivo deve ser interpretado
de forma a dar efetividade ao mandamento constitucional de proteção à “normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico.”

29. Com vistas a garantir o princípio da igualdade, somente a partir do registro da
candidatura  podem  candidatos  realizar  gastos.  Consectário  lógico  da  regra  é  que
pretensos  candidatos  não  poderão  realizar,  de  forma  lícita,  despesas  com  atos  de
pré-campanha, pois elas passariam ao largo do controle estatal, sem fontes e valores
conhecidos  do  sistema de Justiça  Eleitoral,  totalmente  clandestinas  em relação ao
subsistema normativo aplicável às prestações de contas de campanhas eleitorais.

30. Coerente com o sistema, o art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de
setembro  de  1997),  em seus  incisos  permissivos,  indica  as  balizas  em que  admite
exposição de pré-candidato sem previsão de gastos pelo interessado.

31. De fato, a partir da alteração da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997), pela Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, houve flexibilização das normas
relativas à propaganda eleitoral antecipada, devido à introdução do art. 36-A:

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: (Redação dada
pela Lei no 13.165, de 2015)
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;
(Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
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; (Redação dada pela Lei no 12.891,
de 2013)
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; (Redação dada pela Lei no 13.165,
de 2015)
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
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V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015)
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.
(Incluído pela Lei no 13.165, de 2015
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei no 13.488, de 2017) [...]

32. Ocorre  que  divulgação  de nome  de  pré-candidato  mediante  fixação
maciça de adesivos em veículos e imóveis do município não está abrigada
pelo art. 36-A da Lei 9.504/1997, o qual visa a promover o debate político, salutar
para a democracia e não .

33. A mensagem é tipicamente propagandística e tem como referência as eleições
de  2020.  O  conteúdo  dos  adesivos,  ao  contrário  do  que  querem  fazer  crer  os
recorrentes,  não  se  enquadra  em  nenhuma  das  exceções  da  lei,  sendo  necessário
indagar  a razão de os representados promoverem a ampla adesivação realizada na
cidade e comprovada por diversas fotografias.

34. Se tais adesivos não falam das propostas dos candidatos, se não discutem, no
seu corpo, problemas do município, se não enaltecem qualidades dos candidatos, se
não divulgam posicionamento pessoal destes sobre questões políticas, enfim, se não
são  utilizados  para  nenhuma  das  ações  previstas  na  norma,  o  que  lhes  sobra  em
termos de conteúdo? A finalidade das exceções previstas nas normas eleitorais, como
dito,  visa  a promoção  de debate  político.  Adesivos  desta  espécie,  pela  sua  forma
lacônica e pelo estilo propagandístico,  ainda mais quando espalhados por todos os
recantos da cidade, a toda evidência  não evidenciam pretensão de promover
debate político.  Nem mesmo configuram exaltação de qualidades dos candidatos,
como permite o caput do artigo 36-A da Lei das Eleições.

35. Ao contrário, trata-se de estratégia de mera divulgação massificada de nome de
candidatos. A sentença posicionou-se de modo pertinente sobre a matéria ao afirmar
(sem destaques no original):

[...] os  documentos  acostados  aos  autos  evidenciam  que  os  representados,
pessoalmente,  teriam  realizado  adesivação  em  veículos  e  imóveis,  contendo  a
menção ao dizer:  “Tô  com  LAMEK”,  na data  informada.  Vale  destacar,  que em
algumas  imagens  os  representados  aparecem  ao  lado  de  terceiros,  possíveis
proprietários dos bens e pretensos eleitores.
Nesse  cotejo,  tenho  que  a  frase  (mensagem)  contida  nos  adesivos
opostos  pelos  representados  em  veículos  e  imóveis  de  terceiros,  na
forma indicada nos autos, embora não tragam expressa referência à
candidatura dos representados, em verdade busca firmar as pessoas
destes,  verdadeiramente  como  pré-candidato  aos  cargos  de  prefeito  e  vice-
prefeito na eleição que se faz vindoura, no inconsciente do eleitor, como meio de
aceitação  de  propaganda  eleitoral  futura,  facilitando  a  assimilação  de  suas
propostas,  causando  notório  desequilíbrio  a  disputa  eleitoral  que  se
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avizinha  e  evidenciada  violação  ao  princípio  da  isonomia,  não
caracterizando  meros  atos  de  promoção  pessoal,  e  sim  verdadeira
propaganda eleitoral de caráter antecipado.

36. A realização de gastos em período de pré-campanha para confecção dos adesivos
também afronta as normas eleitorais, visto que, nesse período, não se tem controle e
fiscalização das despesas do pré-candidato para apurar sua regularidade.

37. Os recorrentes afirmam  haver provado que os gastos são irrisórios, de apenas
R$ 320,00  (doc.  5559811).  Por  um  lado,  não  se  sabe  se  este  gasto  representou  a
totalidade dos custos com adesivos. Por outro, o que é irrisório para um candidato não
o é para outro, de modo que qualquer despesas com o propósito de ampliar divulgação
de candidatura – atual ou futura – representa, por si, afronta a igualdade na disputa
eleitoral que se aproxima.

38. Chama  atenção  a  massificação  da  divulgação propagandística.  Muito
claramente  os  recorrentes  resolveram  disseminar  os  adesivos  em  todos  os  locais
possíveis da cidade, seja em bens móveis (veículos, sobretudo), seja em bens imóveis.

39. Veja-se  apenas  uma  das  fotografias,  que  não  só  evidencia  a  adesivação  em
diversos  veículos,  como  demonstra  que  os  recorrentes  ainda possuem adesivos  de
sobra para continuar inundando a cidade com sua propaganda antecipada:

40. Não se podem fechar os olhos para os efeitos – visuais e psicológicos – de tal
estratégia que, repita-se, está absolutamente dissociada do caráter de debate público
exigido pela norma eleitoral.

41. Os recorrentes  alcançaram significativa visibilidade entre  potenciais  eleitores,

RE 0600041-41.2020.6.17.0128 Propaganda antecipada. Adesivos. Alegação litispendência. Negativa autoria. Preclusão [W].odt/BMM 10

Rua Frei Matias Tévis, 65, Ilha do Leite | 50070-465 Recife (PE)
(81) 3081.9980 | www.prepe.mpf.mp.br | prepe-eleitoral@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO

em  razão  da  natureza  dos  adesivos  e  de  sua  quantidade.  Enquanto
automóveis (carros e motos) estiverem circulando nas ruas, enquanto houver adesivos
espalhados por imóveis na cidade, cidadãos que por eles passarem ficarão submetidos
à absorção, paulatina e inconsciente, da mensagem eleitoral contida no material nele
fixado, o que é uma das finalidades da propaganda eleitoral.

3 CONCLUSÃO

42. Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  opina  por  não provimento  do
recurso.

Recife (PE), 3 de agosto de 2020.

[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA
Procurador Regional Eleitoral
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