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JUSTIÇA ELEITORAL 

 051ª ZONA ELEITORAL DE JEREMOABO BA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600125-15.2020.6.05.0051  
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP EM JEREMOABO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR - BA20950 
REPRESENTADO: ADALBERTO TORRES VILAS BOAS, TRANSPARENCIA JEREMOABO, CARLINO DE SOUZA SANTOS 
Advogado do(a) REPRESENTADO: CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR - BA825B 
Advogado do(a) REPRESENTADO: CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR - BA825B 
Advogado do(a) REPRESENTADO: CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR - BA825B 
  
  
 
 
 

SENTENÇA

 
 

Vistos.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NEGATIVA -
COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, sob o fundamento de que os
representados, por meio do programa de rádio “Jeremoabo Alerta”, estariam promovendo ataques
ao atual gestor de Jeremoabo, pré-candidato e, também, aos futuros pré-candidatos a vereador.
Pedido liminar indeferido.
Houve pedido de reconsideração, reiterando os argumentos esposados na inicial, com descrição
das ofensas e links de acesso ao programa em comento.
Na peça de defesa, os requeridos alegaram, preliminarmente, a inépcia da exordial. No mérito,
argumentaram que o programa possui natureza jornalística, sem qualquer cunho eleitoreiro, sem
pedido explícito de voto.
A decisão foi mantida em seus próprios termos.
Ministério Público Eleitoral manifestou no sentido da improcedência da presente representação,
vez que inexistem provas da existência de propaganda eleitoral antecipada.
É o que importa relatar. Decido.
Fundamenta a pretensão dos requerentes na existência de propaganda antecipada negativa,
punível com a multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97).
Acerca da descrição dos fatos na inicial, esta indicou, em forma de resumo, página 20/21, que:

“1.Abertura do Programa. Politicagem Escancarada. Divulga a Parceria da
ONG Transparência Jeremoabo;
2.Repórter Parcial. Faz encerramento da entrevista com discurso político
negativo ao gestor;
3.Lembra que o programa é sobre os 11 MOTIVOS PARA NÃO REELEGER
o atual prefeito;
4.Sexto Motivo – Expõe, de forma descontextualizada, a Família Andrade:
com a finalidade de fazer o povo entender que recebem salário ilegais,
sendo que os valores são fixados na estrutura administrativa em seu plano
de cargo e salário. Divulga o VALOR GLOBAL, sem destacar quantas
pessoas são, a quantos meses se refere, além que somar junto dos que são
concursados;
5.Fala do Décimo Motivo PARA O POVO NÃO REELEGER O ATUAL
PREFEITO, de forma enfática e eloquente;
6.Ofende a gestão, ofende o prefeito por NÃO SER JEREMOABENSE
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(XENOFOBIA) e exalta o ex-prefeito Chaves;
7.Exalta Vereadores de Oposição;
8. Acusa prefeito de ter dado reajuste em VALOR IGUAL AO NÚMERO DO
PARTIDO;
9.Utiliza da velha “truncagem” fazendo lançando enquete para xingar o
prefeito e partidários;
10. Falso resultado da enquete ofensiva. Induzir o povo a entender que
MAIS DA METADE DOS ELEITORES, NÃO VOTA MAIS NO PREFEITO;
11. Xinga Diretoria e partidários da situação por solicitarem a gravação do
programa para representar as ofensas;
12. Descarrega ofensas contra a diretoria e pessoas ofendidas por ter
recebido solicitação de programa;
13. Promete repetir as ofensas na frente do MP e juiz. Manda marcar;
14. Xinga e reclama dos ofendidos que buscarão a justiça. Desafia a
inteligência do MP e JUIZ;
15. Verdadeiro ENCERRAMENTO de COMÍCIO ou HORÁRIO POLÍTICO?”

Considera-se, assim, que a análise da imputação dos fatos ilícitos pelos requerentes, no presente
caso, consubstancia questão de mérito, pois passa, necessariamente, sobre a forma como foram
descritos na inicial. Ou seja, deve ser avaliada a existência ou não de ofensas puníveis, segundo
o relato da inicial.
Evidencia-se aqui, especialmente diante dos atos processuais já praticados, a prevalência de
uma solução de mérito da lide, princípio processual que se depreende dos arts. 4º, 6º e 282, § 2º,
do CPC.
Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
Sobre o tema da propaganda antecipada negativa, o Tribunal Superior Eleitoral já manifestou que
"A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017).
Registro que a petição de reconsideração de indeferimento da liminar e descrição dos fatos (ID
3159922) foi juntada após a citação dos representados. É até esse ato que o autor pode aditar o
pedido e a causa de pedir, sem o consentimento do réu (art. 329, I, do CPC).
Assim, em análise do quanto contido exclusivamente na inicial, acima transcrito, observo que os
fatos imputados se referem às vicissitudes da gestão municipal e as críticas não extrapolaram os
limites constitucionais da liberdade de expressão.
Deve ser considerado, em consonância com o Ministério Público, que os representados se
referiram a figuras públicas (agentes políticos e apontados pré-candidatos a reeleição), cuja
proteção da honra a jurisprudência flexibiliza, em virtude de suas atividades. Há, ainda, a
contextualização de as manifestações referirem ao interesse público em acompanhar a gestão da
administração municipal. Assim completa o Parquet:

“Citação relativa à gestão municipal do demandante, noticiando possível
fracasso e/ou ao exercício de cargos por pessoas com relação próxima ao
prefeito são atos sujeitos à avaliação política dos eleitores, podendo,
evidentemente, programas jornalísticos explorarem tal fato, questionando o
acerto ou erro por tal escolha.”

Assim, pelo acima exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na presente
Representação, resolvendo o mérito e extinguindo o processo, na forma do artigo 487, I, do CPC.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, e não havendo pendências, arquive-se com as cautelas de lei.
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Jeremoabo/BA,  14 de agosto de 2020.
Leandro Ferreira de Moraes

Juiz Eleitoral
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