
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARÁ

Recurso Eleitoral Ordinário 4605
Relator: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO 
Recorrentes: DUCIOMAR GOMES DA COSTA E OUTROS
Recorridos: JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que, julgando 

procedente representação eleitoral, teve por caracterizada a prática de conduta 

vedada, capaz de influenciar o resultado do pleito de 2008, consubstanciada em 

propaganda institucional que se afastou do caráter de impessoalidade.

Sustentam os recorrentes:

1 – ofensa à coisa julgada, eis que, decorrendo as provas de 

representações  intentadas  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,  nas  quais  se 

aplicou sanção pecuniária e não tendo o autor recorrido de tais sentenças, os 

fatos já teriam sido apreciados e sobre eles o juízo de valor definitivo se esgotou 

nas multas, não podendo renascer a discussão para aplicar a sanção que atinja o 

registro ou o mandato;

2  –  cerceamento  de  defesa,  pois  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

ELEITORAL teria, inicialmente, pugnado pela adoção do rito do artigo 22 da LC 

64/90, mas a representação não foi objeto de instrução probatória;

3  –  intempestividade  por  ter  sido  a  representação 

protocolizada diretamente no TRE/PA e, não, na zona eleitoral da capital;

4 – incompetência do juízo, já que o tema já havia sido objeto 

de representações julgadas por outro juízo eleitoral;

5  –  no  mérito,  regularidade  da  propaganda  institucional  e 

ausência de potencialidade lesiva.

Os recursos foram respondidos e vieram para manifestação do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

Os  recursos  são  tempestivos  e  manifestados  por  parte 
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habilitada e bem representada, merecendo, então, conhecimento.

No mérito, entretanto, não merecem provimento.

DAS PRELIMINARES

1 – DA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

Sustentam os recorrentes que os fatos já haviam sido objeto 

de outras representações e que, nestas, aplicada apenas a sanção pecuniária, 

não houve recurso buscando atingir  o registro ou o mandato e que, assim, a 

coisa julgada se impõe.

Para  construir  seu  argumento,  os  recorrentes  pretendem 

avaliação incorreta do conteúdo das representações intentadas pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ELEITORAL, julgadas procedentes, e que instruem a petição inicial.

Como se sabe,  um mesmo fato pode dar ensejo a diversas 

ordens de responsabilidade,  sem que isto signifique,  necessariamente,  bis  in 

idem ou, menos ainda, ofensa a coisa julgada.

Para  exemplificar,  basta  lembrar  a  conhecida  posição  da 

jurisprudência  eleitoral  quanto  ao  desvirtuamento  da  propaganda  partidária, 

convolando-se em propaganda eleitoral extemporânea.

Em tal hipótese, duas as medidas judiciais necessárias, ambas 

tendo  o  mesmo  suporte  fático  (a  propaganda  partidária),  mas  buscando 

resultados distintos  e tramitando por juízos diversos:  uma buscará a punição 

pela  antecipação da  campanha eleitoral  e  terá  como sanção a  aplicação de 

multa pecuniária; outra terá como objeto a perda, no semestre seguinte, do 

tempo proporcionalmente desvirtuado da propaganda partidária.

O  mesmo  fato,  o  mesmo  suporte  fático,  para  duas 

consequências distintas.

Idêntica a situação dos autos.

Na  distribuição  da  competência  dentre  as  várias  zonas 

eleitorais  da  Capital,  cuidou  o  TRE/PA  de  conferir  a  determinados  juízos 

eleitorais o controle sobre a propaganda, atribuindo-lhe competência para fazer 

cessar a propaganda irregular e aplicar sanções pecuniárias.

Outros  juízos  ficaram competentes  para apurar  o  abuso  do 
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poder, a prática de condutas vedadas e representações que pudessem importar 

em prejuízo  para  o  registro  ou  mandato  (a  depender  do  momento  em  que 

proferida a decisão).

Idêntica  forma  de  distribuição  de  serviços  se  operou  no 

âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, cabendo a um determinado grupo de 

promotores eleitorais buscar a repressão à propaganda eleitoral e a outro grupo 

o controle do registro de candidatura, prestação de contas e representações que 

pudessem ter como resultado prejuízo ao registro/mandato.

Esta lembrança se impõe para deixar transparente aquilo que 

o  recurso  busca,  sem sucesso,  turbar:  as  representações  que serviram como 

suporte probatório a este feito foram propostas com as seguintes caracteristicas:

a)  intentadas  por  promotores  eleitorais  responsáveis  pela 

repressão a propaganda ilegal, não tendo atribuição para pedir nada em relação 

ao registro;

b) tramitaram perante o juízo eleitoral que apenas poderia 

reprimir a propaganda, sem competência para decidir pela cassação do registro;

c) não tiveram pedido formulado de cassação de registro.

Cabe, aqui, um alerta, para, mais uma vez, repor os fatos em 

seus  devidos  lugares,  vencendo  a  fumaça  dos  argumentos  do  recorrente:  as 

petições iniciais e manifestações do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL nos feitos 

referentes  a  propaganda  eleitoral,  mesmo  quando  mencionavam que  o  fato 

caracterizaria conduta vedada, apenas traziam argumento adicional, espécie de 

obter dictum, em nada alterando o pedido formulado, que se limitava a pedir a 

multa.

Assim, se não houve pedido que atingisse o registro, se não 

era atribuição do membro do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL que intentou a 

representação formular tal pedido e se a representação foi julgada por juízo que 

não detinha competência para discutir cassação de registro, como se falar em 

coisa julgada?

Como  poderia  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  que  não 

pediu  a  cassação  do  registro,  que  obteve  a  multa  pecuniária  que  pleiteou, 
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recorrer da decisão.

Há, então, um mesmo conjunto de fatos, já apreciado quanto 

ao  aspecto  da  propaganda  eleitoral,  mas  não  decidido  em  outros  feitos 

(transitado em julgado ou não) quanto ao aspecto da conduta vedada e de seus 

reflexos na obtenção do mandato.

Nada impedia, então, o conhecimento do pedido e a decisão 

quanto ao seu conteúdo.

Merece, portanto, ser rejeitada a preliminar.

2 – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA DO RITO DA 

LEI COMPLEMENTAR 64/90

Como se sabe, o que condiciona o rito, nos feitos eleitorais, é 

a forma como o pedido é exteriorizado.

Os autores,  então, assumem o risco da escolha correta, ou 

não, do rito processual adequado, não podendo o Judiciário, diante de pedido 

realizado adequadamente, corrigir o rito ou alterá-lo a seu critério.

No  caso  dos  autos,  a  petição  inicial  é  bastante  clara  na 

descrição  dos  fatos,  na  formulação  do  pedido  e  no  construir  o  feito  como 

caracterizador  da  prática  de  condutas  vedadas,  o  que  pode  ser  objeto  de 

decisão  em sede  de  representação  eleitoral,  sem que  seja  imprescindível  a 

propositura de ação de investigação judicial eleitoral.

Se  o  autor  optou  pela  representação  e  se  desincumbiu  de 

trazer  as  provas  pré-constituídas,  sem  necessidade  de  produção  de  provas 

outras, não poderia o juízo converter a ação em AIJE.

Era  imperioso  (e  isto  foi  feito)  observar  o  rito  da 

representação  do  artigo  96  da  Lei  9504/97,  conferindo  aos  representados  o 

direito de defesa, na forma e no rito pre-definido em lei.

Se  os  representantes  tivessem  optado  por  outro  rito,  com 

outro pedido e com manancial distinto de prova, diferente seria a conclusão.

Mas, neste feito, a opção dos autores é evidente e se baseou 

em  provas  pré-constituídas,  retiradas  de  feitos  processuais  nos  quais  os 

recorrentes já haviam atuado, já conheciam a prova, já haviam produzido seu 

4



Procuradoria Regional Eleitoral

argumento,  ou  seja,  nenhum resquício  de cerceamento de defesa é possível 

vislumbrar.

Repita-se:  para  os  recorrentes  nenhum  daqueles  fatos  era 

novo, nenhuma das imputações demandava produção de prova adicional, pois os 

recorrentes  já  haviam  apresentado  defesa  nas  muitas  vezes  mencionadas 

representações intentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL com o enfoque 

da propaganda eleitoral irregular.  Até mesmo ao TSE os recorrentes já haviam 

ido  e,  portanto,  tinham pleno domínio  do fato,  de  suas  circunstâncias  e  da 

defesa necessária.

Assim, 

-  se os  fatos  estão  bem demarcados  e deles  conheciam os 

recorrentes;

– se  os  recorridos  haviam  expressamente  assumido  o 

rito do artigo 96 da Lei 9504/97;

– se tal rito permite a cassação de registro

inexiste cerceamento de defesa que possa ser reconhecido.

3 – INTEMPESTIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO E SUA DECADÊNCIA

Argumentam os recorrentes que a representação, proposta no 

primeiro  domingo  de  outubro,  dia  das  eleições,  por  ter  sido  protocolizada 

diretamente no TRE/PA, mesmo dirigida à 98ª Zona Eleitoral, teria se tornado 

intempestiva e, assim, atraído a decadência.

Enganoso o argumento.

A petição inicial foi proposta ainda dentro do prazo, em ação 

que atende aos requisitos da aptidão, com provas suficientes, pedido claro, sem 

vício portanto.

A entrega da petição no protocolo do TRE/PA, ao invés  do 

protocolo da 98ª Zona Eleitoral não tem qualquer relevância, já que, naquele 

momento, envolvida na realização do pleito, não era a zona eleitoral o local 

para  ingresso  da  petição  inicial,  sendo  o  protocolo  da  Justiça  Eleitoral 

caracterizado pelo protocolo do TRE/PA.

Observa-se que nenhuma vantagem retirou o representante de 
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tal  protocolo,  assim  como  nenhum  prejuízo  se  imputou  aos  recorrentes, 

nenhuma irregularidade há, então, em ter-se o protocolo no TRE/PA.

Inexistente, então, a decadência.

4 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, JÁ QUE O TEMA JÁ HAVIA SIDO 

OBJETO DE REPRESENTAÇÕES JULGADAS POR OUTRO JUÍZO ELEITORAL

Melhor  sorte  não  socorre  aos  recorrentes,  que  pretendem 

afirmar que o juízo competente para apreciar o feito seria um dos juízes a quem 

atribuído o controle da propaganda eleitoral.

Incorreto  o  argumento,  pois  foi  o  TRE/PA,  ao  distribuir  a 

competência,  quem  expressamente  reservou  à  98ª  Zona  Eleitoral,  além  do 

registro  de  candidaturas,  o  conhecimento  de  feitos  que  tivessem  como 

resultados atingir o registro.

Assim,  não  poderiam  os  juízos  eleitorais  encarregados  do 

controle da propaganda conhecer de pedido que se voltasse para a cassação do 

registro.

5 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO

Sustenta o candidato a vice-prefeito que, não tendo domínio 

do fato, por não ser, até o momento das eleições, vice-prefeito do município ou, 

ainda, gestor capaz de cuidar (ou evitar) os fatos de que cuidam os autos, não 

poderia ele ser parte na representação.

Não  é  necessário  muito  esforço  para  reconhecer  que  o 

argumento não convence.

Sabe-se que o TSE firmou posição de que, se o pedido atinge a 

chapa, imprescindível a presença do vice-prefeito na lide, para evitar que sofra 

efeitos de uma sentença proferida em autos dos quais não participou e não pode 

exercer a defesa.  A exceção a tal entendimento limita-se, hoje, às hipóteses de 

ação de impugnação de registro de candidatura.

No  caso  dos  autos,  procedente  o  pedido,  atingida  seria  a 

chapa como um todo, o que atrai a necessidade da presença do candidato a 

vice-prefeito.

Insubsistente, então, o argumento.
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MÉRITO  -  DO  DESVIRTUAMENTO  DA  PROPAGANDA 

INSTITUCIONAL

Não merece crédito a alegação de que a propaganda possuía 

finalidade informativa,  pois  o que se depreende da leitura  das  mensagens 

veiculadas  é  o  claro  condão  de  incutir  na  mente  do  cidadão  eleitor  a 

consciência  de  que  somente  o  então  governante,  candidato  à  reeleição, 

poderia  administrar  adequadamente  o  Município,  de  forma  a  realizar 

melhorias na cidade de Belém.

A publicidade institucional, de acordo com o art. 37, § 1º, CF, 

deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, de forma que a 

divulgação dos atos, obras e serviços do ente público em que se traça paralelo 

entre a administração atual  e  a anterior  extrapola  os  limites  da propaganda 

institucional, passando a caracterizar propaganda eleitoral subliminar, máxime 

quando ocorre já no período pré-eleitoral.

A utilização de publicidade com finalidade de promoção de 

candidatura, fixando uma imagem positiva do titular, através de propaganda 

eleitoral antecipada subliminar, vem de encontro ao princípio da igualdade.

A divulgação da suposta propaganda institucional foi efetuada 

através  da  veemente afixação  de  outdoors em diversas  ruas  e  avenidas,  de 

excessivo fluxo de carros, transporte coletivo e pedestres no Município (Rodovia 

Augusto  Montenegro,  Praça da Bandeira,  Avenida Presidente Vargas,  Doca  de 

Souza Franco, entre outras), tendo o condão de abranger de forma demasiada os 

eleitores da capital  do Estado do Pará,  de forma que se torna indiscutível  a 

existência  de  propaganda  política  subliminar  quando  da  leitura  do  texto 

veiculado,  TODOS EXALTANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE 

VIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Neste sentido, veja-se o entendimento do TSE:

RECURSO  ESPECIAL  -  PROPAGANDA  ELEITORAL  CONTENDO 
MENSAGEM DE BOAS FESTAS - CONDUTA QUE NAO SE TIPIFICA 
COMO ILICITA.
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O MERO ATO DE PROMOCAO PESSOAL NAO SE CONFUNDE COM 
PROPAGANDA ELEITORAL.
ENTENDE-SE  COMO  ATO  DE  PROPAGANDA  ELEITORAL 
AQUELE QUE LEVA AO CONHECIMENTO GERAL, AINDA QUE 
DE  FORMA  DISSIMULADA,  A  CANDIDATURA,  MESMO  QUE 
APENAS POSTULADA, A ACAO POLITICA QUE SE PRETENDE 
DESENVOLVER OU RAZOES QUE INDUZAM A CONCLUIR QUE 
O BENEFICIARIO E O MAIS APTO AO EXERCICIO DE FUNCAO 
PUBLICA. SEM TAIS CARACTERISTICAS, PODERA HAVER MERA 
PROMOCAO  PESSOAL  -  APTA,  EM  DETERMINADAS 
CIRCUNSTANCIAS  A  CONFIGURAR  ABUSO  DE  PODER 
ECONOMICO - MAS NAO PROPAGANDA ELEITORAL.
RECURSO NAO CONHECIDO. 
(TSE; RESPE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 16183; Relator(a) 
JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN; Publicação DJ - Diário 
de Justiça, Data 31/03/2000, Página 126) – Grifo Nosso

No caso dos  autos,  é fato que a  propaganda não só FAZ 

ALUSÃO  À  POLÍTICA  QUE  HIPOTETICAMENTE  PERMANECERIA  SENDO 

DESENVOLVIDA, como introduzia na mente do eleitor a idéia de que apenas o 

então gestor detinha capacidade de angariar benefícios ao Município quando 

da continuidade de sua administração.

Note-se a presença permanente do SÍMBOLO DA GESTÃO DO 

ENTÃO  GOVERNANTE  DO  MUNICÍPIO  nos  outdoors atacados.  A  constante 

identificação  da  administração  municipal  macula  a  incessante  alegação  de 

regularidade da propaganda.

Não raro é possível verificar  a logomarca da Prefeitura de 

Belém (duas mãos com uma árvore no meio), que é característica da gestão 

do recorrente DUCIOMAR COSTA.

A finalidade da afixação de placas informativas junto às obras 

não é identificar qual gestor proporcionou ou concluiu a obra, mas sim “prestar 

contas  para  com  a  população”,  e  para  isto  a  publicidade  veiculada  pelos 

recorrentes não se presta.

Não é  possível  identificar  a  data  de  início  e  término da 
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obra, o valor orçado, tampouco existência de convênios ou parcerias para a 

realização das referidas obras.

Impossível acatar a inescrupulosa alegação de regularidade da 

propaganda, que em verdade, nunca esteve direcionada à prestar informações, 

mas  tão  somente  à  proporcionar  a  antecipação  da  imagem  do  candidato 

DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA no  imaginário  do  eleitorado  do  município  de 

Belém/PA.

Neste sentido, discorre ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, na 

obra Direito Eleitoral: Questões controvertidas, Rio de Janeiro: LUMEN, 2008, p. 

54.

“(...)A mens legis que inspira esse preceito constitucional é a  
consagração do princípio da impessoalidade. Por ele repelem-
se o emprego das verbas públicas para benefício próprio ou 
de terceiros, divorciados do interesse público. Ou seja, veda-
se a publicidade oficial de atos, programas, obras, serviços e  
campanha da Administração Pública, cujo traço visceral é a 
distinção entre a pessoa jurídica de direito público (UNIÃO, 
ESTADOS,  MUNICÍPIO,  e  DISTRITO  FEDERAL)    e  as  pessoas   
físicas  que  transitoriamente  ocupam  cargos  eletivos,  a 
fim de que sirva de instrumento político-eleitoral dessas 
autoridades,  em  detrimento  de  todos  aqueles  que, 
legitimamente, aspiram ao poder.” (Grifo Nosso)

Não  bastasse  o  afrontoso  desrespeito  às  normas  eleitorais, 

verifica-se  a  existência  de  planejamento  requintado  quando  da  escolha  dos 

locais de afixação dos outdoors, haja vista o grande trânsito de eleitores pelos 

locais indicados, como exposto anteriormente.

Veja-se o entendimento majoritário do TSE:

“Sendo a propaganda ostensiva, de confecção requintada, 
evidente  elaboração  gráfica  industrial,  configura-se 
indício  de  notoriedade,  o  que  permite  a  aplicação  de 
multa.”  (AAG nº 4797 -  RJ,  rel.  Min.  LUIZ  CARLOS LOPES  
MADEIRA, DJ.: 08/10/2004, p. 98) – Grifo Nosso
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“(...)
Não é só. No presente caso a propaganda é ostensiva, dado 
que feita ao ar livre, exposta em via pública de intenso fluxo 
e de boa visibilidade humana, com forte e imediato apelo  
visual e amplo poder de comunicação, com os dizeres "100%  
SIQUEIRA  CAMPOS".  Demais  disso,  foi  veiculada  em  ano  
anterior às eleições de 2006, configurando a intenção de dar  
realce a futura candidatura. Tal fato reveste-se de patentes  
traços  de  propaganda  antecipada,  mesmo  que  de  forma 
indireta, simulada. Precedente da Corte: REspe nº 26.065(4). 
Prossigo  para  dizer  que  a  evolução  desta  nossa  Corte 
Eleitoral e da própria legislação é no sentido de inibir o  
desequilíbrio  da  competição,  seja  no  período  vedado  - 
inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 -, seja em época 
precoce - art. 36 da Lei das Eleições. Daí por que assentei  
na Cta nº 1.274: a divulgação de mensagem, por meio de 
outdoors,  constitui  mecanismo  de  propaganda  de 
importante aproximação do pré-candidato ao eleitor.
(...)”
(RESPE  -  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL  26062;  Relator(a) 
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO; Publicação DJ - 
Diário de justiça, Data 17/03/2008, Página 4) – Grifo Nosso

Como ressaltado pela Relatora originária do acórdão TRE/PA 

20.422/2008, de 01/07/2008 (voto vencido), Dra. Vera Araújo de Souza:

“A veiculação de propaganda dita institucional,  com as 
expressões trazidas pela hodierna administração traz a 
nítida conotação de elevação da atual gestão municipal, 
pois os slogans 'Belém tá melhor' 'Tá na boca do povo', 'Rumo 
as mil ruas asfaltadas', traz o nítido propósito de alertar à 
população  que  o  prefeito  Duciomar,  atual  gestor  do 
município, trouxe melhoras à cidade e que por isso, é a 
pessoa mais  indicada  e  competente  para administrar  o 
município.” (Grifo Nosso)

No caso em apreço, os atos de propaganda promovidos pela 

Municipalidade, com recursos públicos, excederam a finalidade de “publicidade 

institucional” e, dadas as CIRCUNSTÂNCIAS E RECURSOS RETÓRICOS, redundaram 

não só em abuso de poder político e econômico, como realizaram os objetivos 

de propaganda tipicamente eleitoral em favor do então mandatário e candidato 

10



Procuradoria Regional Eleitoral

à reeleição, DUCIOMAR GOMES DA COSTA.

Os elementos presentes concorrem inarredavelmente para a 

conclusão de que os recorridos quebraram a regra isonômica que deve pautar o 

processo  eleitoral,  fazendo  USO  OPORTUNISTA da  propaganda  institucional  - 

regularmente  permitida  face  ao  princípio  da  publicidade  -  para  veicular, 

DISSIMULADAMENTE, propaganda eleitoral extemporânea, em benefício do atual 

mandatário, o Sr. DUCIOMAR GOMES DA COSTA.

Conforme é possível verificar da análise dos documentos de 

fls., há a utilização de frases de efeito que traçam uma estreita relação entre o 

administrador e a alegada melhoria da cidade (“PREFEITURA E VOCÊ. FAZENDO 

A  CIDADE  MELHOR”),  bem  como  uma  explícita  dependência  entre  a 

possibilidade  da  permanência  das  obras  (ASFALTAMENTO  DE  RUAS  E 

AVENIDAS) e a permanência do então administrador no poder municipal, com 

vistas claras à proximidade do pleito de 2008.

Os  recorrentes  desvirtuaram  a  propaganda  institucional, 

convertendo-a  em  benefício  pessoal,  com  a  veiculação  de  outdoors que 

continham propaganda extemporânea subliminar.

No âmbito da jurisprudência do TRE/PA, tem sido expresso o 

posicionamento  em  vasta  gama  de  exemplares  no  sentido  de  reconhecer  o 

caráter  subliminar  de  certos  recursos  publicitários  e  seu  potencial  como 

propaganda eleitoral.

Da  lavra  do  excelentíssimo  Dr.  Paulo  Gomes  Jussara  Jr., 

destacam-se os acórdãos de nº. 19452 e 20379, abaixo colacionados:

RECURSO  ELEITORAL  ORDINÁRIO.  PROPAGANDA  ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA  ATRAVÉS  DE  "OUTDOORS",  EM  ANO 
ELEITORAL,  VEICULADA  POR  EXERCENTES  DE  CARGOS 
ELETIVOS.  MENSAGENS  QUE  DIVULGAM  IDÉIAS  CAPAZES  DE 
INDUZIR  À  CONCLUSÃO  DE  QUE  SEUS  BENEFICIÁRIOS  SÃO 
VIRTUAIS  CANDIDATOS  À  REELEIÇÃO  NO  PLEITO  ELEITORAL 
QUE  SE  AVIZINHA,  AINDA QUE  DISSIMULADA NA FORMA DE 
FELICITAÇÕES POR PASSAGEM DE NATALÍCOS.
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1) A veiculação de "outdoors" com mensagens de aniversário,  
em locais públicos de grande movimentação de eleitores, por  
políticos  exercentes  de  mandatos  eleitorais,  na  realidade, 
visa influenciar subliminarmente a nítida e real intenção 
de induzir e anunciar aos eleitores a virtual candidatura 
ao  próximo  pleito  eleitoral,  conquistar  a  simpatia  do 
eleitorado, e despertar a lembrança de suas qualidades 
pessoais,  ainda  mais  quando  os  engenhos  publicitários 
foram,  coincidentemente,  confeccionados  nas  cores  dos 
respectivos partidos políticos.
2) Cabe à Justiça Eleitoral o relevante papel de zelar pela  
preservação  do  princípio  da  igualdade  de  oportunidades  
entre os candidatos e, ainda, pela concentração dos atos de  
propaganda eleitoral no período reservado pela lei eleitoral  
para a formação do convencimento dos eleitores.
3) Prova da materialidade do ilícito e indícios suficientes do  
prévio conhecimento dos beneficiários justificam a aplicação 
da multa prevista no § 3º, do art. 36, da Lei n. 9.504/97, 
ainda  em  pleno  vigor,  não  obstante  a  edição  da  Lei  n.  
11.300/06,  que necessita  de  instruções  a  serem expedidas  
pelo TSE para sua aplicação.
4) Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PA; ACÓRDÃO 19452 - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, de  
23/05/2006)

RECURSO ELEITORAL ORDINÁRIO. CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE CALENDÁRIOS EM ANO ELEITORAL.  CARACTERIZAÇÃO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. FIXAÇÃO DE MULTA 
MANTIDA.
1- O TSE, em várias decisões, já firmou o entendimento de 
que  ato  de  propaganda eleitoral  é  aquele  que  leva  ao 
conhecimento geral,  ainda que de forma dissimulada,  a 
candidatura,  mesmo  que  apenas  postulada,  a  ação 
política  que  se  pretende  desenvolver  ou  razões  que 
induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao 
exercício  da  função  pública"  .  (REsp.  n.  16.183-  Relator 
Ministro Eduardo Alckmin - 17/02/2000 e Acórdãos 15.732 e 
15.318).
2- A distribuição de calendário em ano eleitoral por político  
conhecido  veiculando  foto  e  mensagem  de  forte  apelo  
emocional,  configura-se  propaganda  eleitoral  dissimulada,  
voltada à fixação de imagem pessoal perante o eleitorado.
3- Irrelevante para caracterização do ilícito a inexistência de 
candidatura ainda não oficializada. Precedentes do TSE e do 
TRE/PA.
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4-  A  quantidade  de  calendários  confessamente 
confeccionados e distribuídos,  não autoriza  a  aplicação do 
princípio  da  insignificância,  não  só  por  não  se  tratar  de  
singela operação aritmética em que se divide o número deles 
pelo  o  de  eleitores,  como  também,  por  seu  efeito 
multiplicativo, pois, afixados em lugar de grande circulação 
a finalidade de firmar sua imagem junto ao eleitorado se 
efetiva, tornando seus efeitos incalculáveis.
5- Some-se a este fato, que o bem jurídico tutelado pela  
legislação eleitoral é a quebra dos princípios da isonomia, 
da igualdade, da oportunidade, da disponibilidade entre 
os  candidatos,  a  asseguração  da  lisura  do  pleito,  do 
controle  judicial, tornando  irrelevante  o  número  de 
engenhos de propaganda distribuídos.
6- A multa fixada deve ser reduzida aos patamares mínimos  
fixados  no  §  4º  da  Resolução  22.718,  por  não  se  noticiar 
recalcitrância,  pelo  caráter  pedagógico  da  multa  e  em 
respeito ao princípio da proporcionalidade.
Recurso conhecido e improvido.
(TRE/PA;  ACÓRDÃO  20379  ALTAMIRA  –  PA;  15/05/2008; 
Relator(a) PAULO GOMES JUSSARA JÚNIOR.)

Muito embora tratem de artifícios publicitários diversos, claro 

é que o princípio aplicável é o mesmo:  a preservação da isonomia entre os 

candidatos  deve  prevalecer  sobre  a  liberdade  de  expressão,  de  forma  a 

impor cautela inclusive no tocante à propaganda institucional. 

Em  continuidade,  da  lavra  do  excelentíssimo  Dr.  André 

Bassalo, extrai-se:

RECURSO  ELEITORAL.  PROPAGANDA  EXTEMPORÂNEA. 
PREFEITO  E  VICE-PREFEITO  DO  MUNICÍPIO.  OUTDOOR 
LOCALIZADO EM ÁREA DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.  
VIOLAÇÃO AO ART. 36 DA LEI  N.º 9.504/97. CONFIGURADA. 
MULTA  APLICADA.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.  INOCORRÊNCIA. 
IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
- Resta inequívoca a realização de propaganda eleitoral  
extemporânea  pelos  recorrentes  que,  detentores  de 
mandato eletivo, estamparam outdoor em local de grande 
circulação  de  pessoas  contendo  mensagens  com  nítido 
caráter eleitoral, em explícita alusão aos feitos por eles  
realizados frente ao Município de Altamira.
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-  Não  há  que  se  falar  em  violação  aos  princípios  da  
proporcionalidade  e  razoabilidade,  visto  que  a  multa 
aplicada  foi  no  patamar  mínimo,  em  perfeita 
correspondência  com  a  conduta  ilícita  praticada  pelos  
recorrentes.
Recurso improvido.
(TRE/PA;  ACÓRDÃO  Nº.20404  ALTAMIRA  -  PA;  10/06/2008; 
Relator(a) ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO)

Na mesma linha, colha-se, uma nova vez, o entendimento do 

TSE:

PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. FINALIDADE ELEITORAL.
1. Cartilha publicada em janeiro de 2006 contendo louvores 
às  realizações  do  Governo  Federal,  sem  objetivo  de 
orientação educacional, informação ou comunicação social.
2. Extrapolação potencializada do art. 37, § 1º, da CF.
3. Princípios da legalidade e da moralidade violados.
4.  Intensa  publicidade  do  Governo  Federal  com  dados 
comparativos  referentes  às  realizações  da  Administração 
anterior.
5.  Documento  que,  em  ano  de  eleição,  se  reveste  de  
verdadeiro catecismo de eleitores aos feitos do Governo 
Federal.
6. Multa imposta de acordo com o § 3º do art. 36 da Lei nº  
9.504/97.  Valor  de  R$  900.000,00  (novecentos  mil  reais), 
equivalente ao custo de publicidade.
7. Proibição de distribuição da referida propaganda (art. 36  
da Lei nº 9.504/97).
8. Procedência da representação.
(TSE; RP-875  / BRASÍLIA - DF  / Data:  17/08/2006  / 
Relator(a)  JOSÉ AUGUSTO DELGADO)

O caso supramencionado diz respeito a uma cartilha publicada 

pelo Governo Federal, em janeiro de 2006, durante o governo Lula, cujo título 

era "Brasil, um país para todos", contendo louvores às realizações do governo e 

dados comparativos com a administração anterior.

Este precedente possui similitude com o caso dos autos, ou 

seja,  trata-se de propaganda eleitoral a título de publicidade institucional, 

mas  que,  pela  forma  com  que  anuncia  os  feitos  da  Administração  Pública, 
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incute, implicitamente, a noção de que o atual mandatário tem melhor aptidão 

para o exercício de eventual  cargo eletivo e revela capacidade de influir  na 

vontade do eleitor. E o que é pior: às expensas do erário, afrontando o direito de 

paridade de armas que deve reinar entre os candidatos.

Extrai-se do paradigma:

“as manchetes acima registradas abrem espaço para notícias 
sobre realizações do Governo Federal com dados estatísticos  
e, em muitas oportunidades, em comparação com dados da 
gestão passada.
A mencionada Cartilha foi distribuída, em janeiro de 2006, 
para mais de um milhão de pessoas. Nela está posto que seu 
principal  objetivo  é  ressaltar  “as  principais  realizações, 
destes  três  anos  de  administração  federal”  (fl.  nº2  da 
Cartilha).  Esta destoa, ao meu pensar, do comando contido 
no art. 37, §1º, da CF/88, inserindo-se em um contexto de 
propaganda eleitoral  fora  de  época,  haja  vista  a  pretensa  
candidatura do Chefe do Poder Executivo à reeleição.
(...)
Certo estou de que o documento questionado é uma cartilha 
de louvor aos feitos do Chefe do Poder Executivo, longe de se 
caracterizar  como  propaganda  de  cunho  educativo, 
informativo ou de comunicação social.” 

O Ministro PEÇANHA MARTINS, no RESPE 21656, asseverou que 

a jurisprudência do TSE pacificou-se no sentido de que  os limites impostos à 

propaganda  eleitoral  tem  por  finalidade  assegurar  a  regra  isonômica 

norteadora do processo eleitoral e que, para a configuração de propaganda 

eleitoral  antecipada,  não  se  exige  a  conjugação  simultânea  do  trinômio: 

candidato,  pedido  de voto  e  cargo  pretendido,  ou  seja,  esta  Corte  Superior 

reconheceu a existência de propaganda sub-reptícia. 

Desse modo, a exemplo do que tem decidido a Egrégia Corte 

Superior,  no  presente  caso,  ficou  claro  o  fim  sub-reptício  de  influir  no 

convencimento  do  eleitor,  antes  do  momento  permitido  pela  legislação 

eleitoral,  o  que  deve  ser  repelido,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  da 

igualdade de oportunidade aos candidatos, especialmente quando a estrutura 
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utilizada é a estrutura da administração pública.

Ademais,  é  possível  verificar  que a  propaganda antecipada 

não  chega  nem sequer  a  ser  sutil,  afrontando,  sobremaneira,  a  atuação  da 

Justiça  Eleitoral,  que  de  todo  modo  busca  repelir  os  abusos  praticados  em 

detrimento da legislação vigente.

Inegável que a propaganda não tem o propósito de cumprir o 

preceito constitucional elencado no art. 37, §1° da CF/88, pois não traz em seu 

bojo  qualquer  cunho educativo,  informativo  ou  orientação educacional,  pelo 

contrário  está  nítida  a  intenção  de  promoção  pessoal  do  recorrente, 

aproveitando-se  do  que  seria  uma  propagando  institucional  para, 

extemporaneamente,  expor  sua  imagem  como  gestor  municipal,  e 

subliminarmente, como candidato do futuro pleito.

O que se extrai das placas é a exaltação indireta da figura do 

recorrente  veiculada  por  propaganda  extemporânea,  velada  na  propaganda 

institucional  da  Prefeitura  Municipal  de  Belém,  que  fazem alusão  indireta  e 

intencional  em favor do Prefeito,  candidato a reeleição,  usando o  slogan  da 

publicidade municipal, com uma imediata associação da figura do prefeito com 

as  obras  municipais,  no  claro  intuito  de  promover  a  imagem do recorrente, 

enaltecer as atuações da sua gestão e estreitar um laço com o eleitor através da 

divulgar de tais informações, diante da proximidade do pleito de 2008.

Os  recorrentes  buscaram  (e  não  conseguiram)  transmitir  a 

idéia de que as placas são lícitas, sem vício ou mensagem eleitoral e seriam 

decorrentes de obrigação contratual assumida com a UNIÃO FEDERAL.

Não é isso que os autos demonstram.

As placas não atendem ao que contratualmente pretendiam os 

requeridos sustentar, eis que  desobedecem totalmente ao modelo que a CEF 
fornece e que seria, este sim, obrigação contratual a ser cumprida.

Em outras palavras, as placas descumprem até mesmo o que 

contratualmente seria exigido e são absolutamente irregulares.

As placas, como se demonstrou, se fosse o caso de se instalar, 

deveriam observar o modelo fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal.
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As  placas  utilizadas  pelo  MUNICÍPIO  DE BELÉM em nada  se 

assemelham ao modelo pretendido pela CEF, como se vè abaixo:
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Obs. Placa já alterada, após a propositura da representação, substituindo a logomarca da 

administração atual pelo brasão municipal.

Tentam os recorrentes fazer crer que não haveria problema 

nas placas veiculadas e que seriam elas mera decorrência do cumprimento do 

princípio  da publicidade e sustentam que as  placas  foram afixadas  antes  do 

período de vedação, do que não discorda o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e 

que, então, só por isto seriam lícitas.

A discussão  é  outra:  o  que  deveriam  ser  placas  indicando 

obras,  contendo data de início, data de término, número do contrato, valor 
do contrato, empresa contratada, dados do processo licitatório e origem dos 
recursos,  transformou-se em placas que nada informam, mas que servem para 

fazer presente a mensagem de que a atual administração realiza obras, mesmo 

que elas já tenham sido entregues há mais de um ano, como se vê de duas 

fotografias trazidas pelo próprio MUNICÍPIO, que se reproduz abaixo:
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A primeira retrata a Avenida Duque de Caxias  e a segunda 

retrata a Avenida Visconde de Souza Franco, dois locais conhecidos de nossa 

capital que, hoje, ainda ostentam tais placas identificadoras de obras.

Ocorre, todavia, que  as obras na Avenida Duque de Caxias 
foram  entregues  em  27  de  outubro  de  2007 e  as  realizadas  na  Avenida 
Visconde de Souza Franco também foram entregues em outubro de 2007, 

antes do Círio, como se observa das edições do Jornal O Liberal de 27/10/2008 e 

22/09/2007, respectivamente1.

1 Dados obtidos em pesquisa na página virtual do jornal (www.orm.com.br).
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Mas não é só.

Há, também, as placas que pretensamente anunciam obras, 

mas  onde não se vê qualquer  movimentação de trabalhadores,  máquinas  ou 

coisas assemelhadas, tais como as fotos que se seguem, que retratam a Rua 14 

de Março, entre Ruas Antonio Barreto e Domingos Marreiros.

A placa, instalada há meses, anunciava o asfalto, sem dizer 

quando  iniciariam as obras ou quando terminariam e, menos ainda, quem a 

executaria.

Após  a  discussão  sobre  as  placas,  o  MUNICÍPIO  alterou-a, 

apenas substituindo a logomarca da administração pelo brasão municipal.
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O anúncio,  todavia,  não  se  fez  acompanhar  de  nada  além 

disso. 

Este  é  um  dos  exemplos,  mas  seriam  vários  outros  que 

poderiam ser usados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, tais como a afixação 

de placas, também sem qualquer obra ou informação essencial sobre as obras, 

colocadas a cada esquina, a cada cruzamento de uma mesma rua que seria (ou 

se promete venha a ser, em data incerta) asfaltada. 

Aqui, então, um dos primeiros problemas a desmontar a tese 

dos  recorrentes,  quer  a  afirmação  de  que  as  placas  seguem  obrigação 

contratual,  quer  a  de  observância  do  princípio  da  publicidade,  já  que  obra 

nenhuma está em curso.

Todavia, há mais dados a serem considerados.

Para  que  as  placas  de  obras  pudessem  ser  tidas  como 

efetivamente informativas, cumprindo o preceito constitucional, imprescindível 

que  trouxessem,  ao  menos,  dados  quanto  a  data  de  início  das  obras,  sua 

duração, custo, programa, dados que, todavia, não se mostram presentes nas 
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placas do Município.

A realidade nos mostra que as placas foram espalhadas pela 

cidade,  antes  do  início  de  qualquer  obra  e,  naquelas  já  realizadas, 

permanecendo  de  forma  desarrazoada  por  tempo  muito  superior  ao  do  seu 

encerramento.

Em resumo, os argumentos não convencem.

O  certo  é  que  houve  uso  indevido,  vedado,  de  atuações 

públicas  e que isso importou em conduta vedada,  com evidente impacto  na 

formação da vontade do eleitor.

Correta,  portanto,  a  decisão  monocrática,  que  merece  ser 

mantida.

Belém, 2 de abril de 2010.

UBIRATAN CAZETTA

Procurador Regional Eleitoral
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