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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) ELEITORAL DA ___ ZONA ELEITORAL 
DA CAPITAL. 
 
 
 
 
 
 
 A COLIGAÇÃO RECIFE CIDADE DA GENTE (PT, PSOL, PTC e PMB), 
constituída para disputar a eleição majoritária de 2020, neste ato representada pelo 

Senhor JOSÉ MÚCIO MAGALHÃES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 559.838.554-

68, com endereço na Rua das Emboabas, nº 149, Santo Amaro, Recife, e-mail: 

recifecidadedagente@gmail.com, vem, por intermédio de seus advogados in fine 

assinados, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 

64/90, propor a presente 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

 

 

em face da COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE (MDB, REDE, PC do B, 
SOLIDARIEDADE, PROS, PV, AVANTE, REPUBLICANOS, PP, PDT, PSD e PSB), de 

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, candidato ao cargo de Prefeito do 

Recife nas Eleições de 2020, inscrito no CNPJ nº 38.576.727/0001-94, ambos com 

endereço profissional na Rua do Sossego, nº 562, Boa Vista, Recife (PE), com endereço 

eletrônico no e-mail joaohcampo2020@gmail.com, e de ISABELLA MENEZES DE 
ROLDÃO FIORENZANO, candidata a vice-prefeita da cidade do Recife/PE, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 38.578.140/0001-14, o que faz com espeque nos pontos e de fato e de 

Direito doravante articulados:  
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I. DO ESCORÇO FÁTICO 
 
 Como é cediço, a propaganda eleitoral na rádio e na televisão iniciou no dia 09 

(nove) de outubro de 2020. Em sessão pública para elaboração do plano de mídia e 

sorteio da ordem de veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, 

realizada em 1º de outubro de 2020, a Justiça Eleitoral estabeleceu as balizas e diretrizes 

quanto aos conteúdos propagandísticos a serem veiculados.  

 

 No que toca especialmente às inserções decidiu-se, na oportunidade, o seguinte: 

a) as emissoras deverão observar espaçamento equilibrado, evitando que duas ou mais 

inserções sejam exibidas no mesmo intervalo comercial, inclusive do mesmo candidato; 

b) a emissora fará conferência da qualidade do material enviado e da duração do 

programa após a notificação de entrega pelo player e download do conteúdo; a 

aprovação do material enviado será notificada através de um e-mail enviado pela 

emissora ao player respectivo; c) caso o material tenha duração maior que a do tempo 

destinado à propaganda de cada partido, a emissora encerrará a transmissão da 

propaganda ao final do respectivo tempo, independentemente do término ou não do 

material.  

 

 Sublinhe-se, de logo, que não se desconhece que os partidos e as coligações 

poderão optar por agrupar as inserções de 30 (trinta) segundos em módulos de 60 

(sessenta) segundos dentro de um mesmo bloco, nos termos do art. 52, inciso III, §3º, 

da Resolução TSE nº 23.610/2019. No entanto, conforme será demonstrado em 

sequência, a COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE, tem se utilizado desse 

permissivo, para, por vias transversas, descumprir o plano de mídia e veicular o conteúdo 

propagandístico por tempo maior do que o que fora estabelecido pela Justiça Eleitoral. 

 

 A irregularidade descrita em linhas anteriores veio à baila através da transmissão 

na emissora TV CLUBE DE PERNAMBUCO nos dias 10 (dez) e 11 (onze) de outubro 

de 2020. No dia 11 (onze) de outubro de 2020, a irregularidade ora apontada ocorreu 
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apenas no primeiro bloco, conforme será demonstrado a seguir. Colaciona-se, nesse 

ponto, a programação dos referidos dias, na esteira do que fora posto no Sistema Horário 

Eleitoral, em anexo: 
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 Como se vê, no dia 10 (dez) de outubro de 2020, a COLIGAÇÃO FRENTE 
POPULAR DO RECIFE tem 34 (trinta e quatro) inserções, totalizando 1.020 (um mil e 

vinte) segundos, distribuídos em 03 (três) blocos. De acordo com o comprovante de 

exibição carreado à presente representação, a COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO 
RECIFE utilizou 1.380 (um mil e trezentos e oitenta) segundos, distribuídos em 03 (três) 

blocos. De acordo com o plano de mídia, a COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO 
RECIFE faria uso de 05 (cinco) agrupamentos de inserções de 30 (trinta) segundos, mas 

fez o uso de 12 (doze). Ou seja, utilizou-se 360 (trezentos e sessenta) segundos a mais 

do que o estabelecido no plano de mídia, em um flagrante acinte ao princípio da paridade 

de armas.  

 

 Noutro quadrante, no dia 11 (onze) de outubro de 2020, a COLIGAÇÃO FRENTE 
POPULAR DO RECIFE tem 10 (dez) inserções no primeiro bloco, que totalizaria 330 

(trezentos e trinta) segundos. No entanto, utilizou-se de 450 (quatrocentos e cinquenta) 

segundos. Ou seja, 120 (cento e vinte) segundos a mais, em descumprimento ao plano 

de mídia. No total, houve a utilização de 480 (quatrocentos e oitenta) segundos a 
mais, que dividido por 30 segundos, alcançaria o total de 16 (dezesseis) inserções 
veiculadas em dissonância do estabelecido no plano de mídia.  
 

 Diante dos fatos narrados, inconteste o abuso de poder econômico, tendo em vista 

que resta nítido a extrapolação do tempo conferido, de forma gratuita, pela Justiça 

Eleitoral. Assim, forçoso concluir que o tempo de exposição em demasia fora adquirido 

monetariamente pelo candidato, conduta explicitamente proibida pela legislação e que 

desemboca, necessariamente, em abuso de poder. 
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 Desta feita, a exposição em demasia, resultante de uso indevido dos meios de 

comunicação e abuso de poder econômico, também reveste-se de gravidade, pois que, 

como é cediço, atualmente, a televisão é o meio de comunicação de massa que mais 

detém alcance populacional, sendo, por conseguinte, o que tem maior potencial de 

alcance de votos. Ademais, trata-se de exposição demasiada em sede de televisão 

regional, com forte apelo populacional, e, em se tratando de eleições municipais, resta 

autoevidente a gravidade dos fatos, pois que desequilibram a corrida eleitoral e colocam 

um candidato em larga vantagem frente aos demais, ilícito que, não apenas é gravíssimo, 

mas sequer dialoga com a existência democrática das eleições, tamanho acinte à esta. 

 

 Sendo esse o contexto, denota-se, à toda evidência, a ocorrência abuso de poder 

econômico e uso indevido dos meios de comunicação, consubstanciada na veiculação 

de inserções em descompasso com o plano de mídia estabelecido pela Justiça Eleitoral, 

em um total acinte ao princípio da legalidade, ao princípio da paridade de armas e à 

normalidade, que deve imperar no pleito, razão pela qual vale-se desta  AIJE para buscar 

o equilíbrio na disputa e a devida responsabilização pelo estratagema ardil levado à cabo 

pelos Acionados.  

 
II. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURÍDICA 
 
II.I DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO 

O abuso consubstancia algo que exorbita a esfera de atuação autorizada, indo 

além do que permite o padrão comum. Os fatos abusivos provocam uma dessimetria no 

processo eleitoral, privilegiando os detentores do poder econômico, o que leva muitos 

candidatos a serem eleitos alicerçados em seu poderio financeiro e não em suas 

propostas. 

Na mesma linha escreve Hely Lopes Meirelles, quando leciona que “o poder deve 

ser usado nos limites ditados pela lei, pela moral e pela finalidade administrativa. Fora 

disso opera-se o abuso. Esse abuso, segundo lição que nos vem dos pensadores 
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franceses, é caracterizado pelo excesso ou desvio de poder. Verifica-se a primeira 

hipótese quando o detentor do poder vai além de sua atribuição, ou se excede no uso de 

suas faculdades administrativas; dá-se o desvio de poder quando a autoridade, 

praticando ato de sua competência, viola ideologicamente a lei, tendo por escopo objetivo 

por ela não perseguidos, dela servindo-se para satisfazer desejos que não se coadunam 

com o princípio da moralidade que deve reger o comportamento do administrador 

público.”1 

O abuso de poder econômico também caracteriza-se quando há excesso de 

aporte monetário, desequiparando a paridade de armas, com o intento de obter vantagem 

na disputa eleitoral, mesmo que indireta ou reflexa. 2 Segundo Adriano Soares da Costa, 

o abuso do poder econômico consiste em conceder vantagem a uma coletividade, 

determinada ou indeterminada, de eleitores, gerando benefícios para os mesmos, com a 

finalidade de obter-lhes o voto.3 Assim, trata-se da exacerbação de recursos financeiros 

para cooptar votos para determinado candidato, relegando a importância da mensagem 

política. 

Em outras palavras, ele se configura quando ocorre doação de bens ou de 

vantagens a eleitores de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e 

influenciar no resultado das eleições, afetando a legitimidade e normalidade das eleições. 

Para o TSE, o abuso do poder econômico é a utilização, em benefício eleitoral de 

candidato, de recursos patrimoniais em excesso.4 

                                            

1 (MEIRELLES apud NIESS, 2000, p.199-200). 
 
2 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Verbo Jurídico: São Paulo, 2008. P. 381 e 382. 
3 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7ª Edição. Revista dos Tribunais, 
2008. P. 325. 
4 (...)1. A utilização de recursos patrimoniais em excesso, públicos ou privados, sob poder ou gestão do 
candidato em seu benefício eleitoral configura o abuso de poder econômico. 2. O significativo valor 
empregado na campanha eleitoral e a vultosa contratação de veículos e de cabos eleitorais 
correspondentes à expressiva parcela do eleitorado configuram abuso de poder econômico, sendo 
inquestionável a potencialidade lesiva da conduta, apta a desequilibrar a disputa entre os candidatos e 
influir no resultado do pleito. (...) (RESPE Nº 191868, REL. MIN. GILSON DIPP, DE 04.08.2011).  
 
(...)5. Na espécie, abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos 
ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em contexto revelador de desbordamento ou excesso 
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A extrapolação de poder econômico, na seara eleitoral, consiste em toda ação de 

abuso de recursos financeiros destinada à captação do voto de eleitor, mormente através 

do oferecimento de bem, serviço ou vantagem de valoração econômica, isto é, 

consubstancia-se na concessão de vantagens e benefícios a eleitores com nítido objetivo 

de vencer determinado pleito. 5 Trata-se da exacerbação de recursos financeiros para 

cooptar votos para determinado(s) candidato(s), relegando a importância da mensagem 

política. Há um excesso no uso de meios materiais que apresentem conteúdo econômico 

para captar o voto de forma ilícita. 

Considerando que sua tipificação não pode ser tão leniente a ponto de permitir a 

prática de abusos, nem tão fluida a ponto de provocar arbitrariedades judiciais, faz-se 

premente que a Justiça Eleitoral, de forma tópica, especifique esses casos de modo 

bastante enérgico, oferecendo parâmetros claros na determinação das condutas 

individuais, de forma que a letra da lei possa transbordar o fosso entre a subsunção 

teórica e a facticidade.6 

                                            

no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. Nesse contexto, o subsídio de contas de 
água pelo prefeito-candidato, consignado no v. acórdão regional, o qual se consumou com o favorecimento 
de 472 famílias do município nos 2 (dois) meses anteriores às eleições, e a suspensão do benefício logo 
após o pleito configura-se abuso de poder econômico com recursos públicos. (...) (RESPE Nº 28581, REL. 
MIN. FELIX FISCHER, DE 21.08.2008).  
 
(...)1. O abuso de poder econômico concretiza-se com o mau uso de recursos patrimoniais, exorbitando os 
limites legais, de modo a desequilibrar o pleito em favor dos candidatos beneficiários. (Rel. Min. Arnaldo 
Versiani, RO 1.472/PE, DJ de 1º.2.2008; Rel. Min. Ayres Britto, RESPE 28.387, DJ de 20.4.2007). 2. Não 
se desconsidera que a manutenção de albergues alcança finalidade social e também se alicerça no 
propósito de auxiliar aqueles que não possuem abrigo. Entretanto, no caso, não se está diante de simples 
filantropia que, em si, é atividade lícita. Os recorridos, então candidatos, despenderam recursos 
patrimoniais privados em contexto revelador de excesso cuja finalidade, muito além da filantropia, era o 
favorecimento eleitoral de ambos (art. 23, § 5º, e art. 25 da Lei nº 9.504/97). 3. A análise da potencialidade 
deve considerar não apenas a aptidão para influenciar a vontade dos próprios beneficiários dos bens e 
serviços, mas também seu efeito multiplicativo. Tratando-se de pessoas inegavelmente carentes, é 
evidente o impacto desta ação sobre sua família e seu círculo de convivência. (...) (RO Nº 1445, REL. MIN. 
MARCELO RIBEIRO, DE 06.08.2009). 
 
5 RO nº 2346/SC, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 18.9.2009. 
6  “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 
(AIME). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CORRUPÇÃO 
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Apesar de incontroverso o fato de que 
foram realizados eventos com atrações artísticas, inclusive no período vedado a que alude o art. 39, § 7º, 
da Lei n. 9.504/97, a prova dos autos não revela, com clareza, que a razão que motivou tal atuação foi a 
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No presente caso, é cristalina a intenção do Sr. João Campos em se utilizar de 

sua disponibilidade econômica para fazer veicular inserções em tempo maior do que o 

determinado no plano de mídia, na em emissora de televisão TV Clube. Fica claro a 

disparidade econômica do candidato, além de sua intenção em macular as eleições, 

fazendo com que haja uma óbvia diferença econômica e de apoio entre os candidatos. 

A robustez das provas ora apresentadas são patentemente aptas a caracterizar a 

ocorrência do abuso de poder econômico. No caso em apreço, há claro excesso no uso 

de recursos financeiros com o intuito, ao final, de captar votos.  

Conforme preconiza o TSE, o abuso se configura quando se depreende uma 

conduta ostensiva, reiterada e sistemática, que buscou beneficiar candidato, ressaltando 

a sua imagem perante o eleitorado e prejudicando a dos seus adversários políticos. Ora, 

é justamente o que ocorre no caso em tela, uma vez que o candidato João Campos 

dispôs de um tempo de aparição muito maior do que os outros candidatos, em detrimento 

destes e da lisura do pleito. Cite-se:  

Agravo regimental. Recurso especial. Abuso de poder. Uso indevido 
dos meios de comunicação social. 1. A modificação da conclusão do 

Tribunal de origem - de que foram divulgadas notícias nos informativos 

da Câmara de Vereadores, em jornal e no sítio da Câmara Legislativa, 

promovendo a pessoa do agravante e criticando a Administração 

Municipal, em flagrante desvio de finalidade da publicidade institucional 

- implicaria o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, 

o que é inviável em sede de recurso de natureza extraordinária (Súmulas 

7/STJ e 279/STF). 2. Ainda que se considere que o agravante utilizou 

meio lícito - informativo da Câmara de Vereadores - a fim de veicular 

                                            

captação ilícita de sufrágio. Afinal, foram franqueadas ao público em geral, independentemente de qualquer 
condição eventualmente imposta. 2. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência 
do egrégio TSE tem exigido prova do mínimo liame entre a benesse, o candidato e o eleitor (RCED 665, 
Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º-4-2009), situação que não ocorre no caso sub examine” (TSE, AgR-
RO 2355/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 15-3-2010). 
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matérias atinentes a temas político-comunitários, segundo o acórdão 

regional ficou configurada conduta ostensiva, reiterada e 
sistemática, que buscou beneficiar candidato, ressaltando a sua 
imagem perante o eleitorado e prejudicando a dos seus adversários 
políticos, de forma a caracterizar a prática de abuso de poder e uso 
indevido dos meios de comunicação social. Agravo regimental a que 

se nega provimento. 

(TSE - AgR-REspe: 58508 RS, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA 

SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2014, Data de Publicação: DJE - 

Diário de justiça eletrônico, Tomo 66, Data 07/04/2014, Página 66) 

Nesta mesma linha, é possível verificar que o candidato violou, também, o artigo 

237 do Código Eleitoral, que diz que “a interferência do poder econômico e o desvio ou 

abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e 

punidos”. A constituição em seu artigo 14, §19 protege a normalidade e a legitimidade 

das eleições, inclusive, contra a influência do poder econômico, contudo fica evidente 

que no caso o candidato, usou de seu poder econômico a fim de angariar votos.  Assim 

diante dos fatos narrados. Diante do exposto, ante a verificação do abuso de poder 

econômico, haja vista os atos praticados pelo candidato, merece, assim, o candidato, a 

aplicação das sansões do inciso XIV da do art. 22 da LC 64/90. 

 

II.II DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 O uso indevido dos meios de comunicação está previsto no art. 22 da lei 

Complementar 64/90, enquanto ensejador de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que 

pode culminar em pena de inelegibilidade. Tal previsão não é mero capricho do 

legislador, pelo contrário, a previsão normativa resvala no âmbito jurídico o que resta 

inconteste no plano fático, no que toca ao potencial avassalador que os meios de 

comunicação detêm no pleito, podendo ser instrumento de justiça e democratização, bem 

como de malfadação de sua legitimidade.  
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 Nesta esteira, o TSE entende que a exposição desproporcional de um candidato, 

em detrimento dos demais, desemboca em inconteste uso indevido dos meios de 

comunicação, apto a atrair as reprimendas positivadas no art. 22 da LC 64/90. Por 

pertinência, colaciona-se: 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. 

VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

(AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

ART. 22 DA 

LC 64/90. EMISSORA DE RÁDIO. DESCUMPRIMENTO. PLANO DE 

MÍDIA. BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Na espécie, o TRE/MS reformou sentença a fim de afastar uso 

indevido dos meios de comunicação social imputados aos vencedores 

do pleito majoritário de Nova Andradina/MS em 2016. 

2. Esta Corte Superior entende que uso indevido dos meios de 
comunicação social se consuma quando há abundante exibição de 
determinado candidato em prejuízo dos demais opositores. 
Precedentes, dentre eles o RO 21734-61/AL, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, DJE de 24/11/2017. 
(TSE - RESPE: 2849220166120005 Nova Andradina/MS 2982018, 

Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data de 

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 22/05/2018 - Página 22-

25) 

 

[...] 1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o uso 
indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela 
exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos 
demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral. [...] 
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(REspe 769-65/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 

21/11/2014) 

 

Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Especial Eleitoral. 

Eleições 2012. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Uso indevido dos 

meios de comunicação social. Prova robusta. Reexame de fatos e 

provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 

1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/BA que, 

mantendo a sentença, julgou procedentes os pedidos em ação de 

investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de 

comunicação social. 

2. Não há nulidade no julgado quando ausente prejuízo para parte a 

quem aproveitaria sua declaração. Precedentes. 

3. Não há violação ao art. 275 do Código Eleitoral quando o Tribunal de 

origem manifesta-se expressamente acerca da matéria, ainda que a 

conclusão tenha se firmado em sentido contrário à pretensão da parte. 

4. A oposição de embargos de declaração por mero inconformismo dos 

recorrentes com a decisão que lhes foi desfavorável autoriza a imposição 

de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. Precedentes. 

5. No caso, o TRE/BA, com base em provas robustas, constatou que 
houve a prática repetitiva de atos abusivos por meio de veículos de 
imprensa de alcance social significativo e de credibilidade pública, 
em razão das seguintes condutas: (i) supressão de inserções e 
alteração de cronograma de mídia para favorecer determinada 
candidatura; (ii) divulgação de matérias favoráveis a uma chapa em 
percentual significativamente superior à chapa adversária em sítio 
eletrônico no período de 05.07.2012 a 07.10.2012; (iii) tratamento 
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privilegiado por meio de emissora de rádio com a divulgação de 
comentários favoráveis à campanha dos recorrentes e 
desfavoráveis à coligação recorrida. O acórdão concluiu que tais 
circunstâncias tiveram gravidade suficiente para desequilibrar o 
pleito. 

6. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 

24/TSE). 

7. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 

jurisprudencial nos casos em que inexiste similitude fática entre as 

hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados (Súmula nº 28/TSE). 

8. Recurso especial eleitoral a que se nega seguimento. Ação cautelar 

prejudicada. 

(TSE - RESPE: 8838620126050095 Irecê/BA 76732018, Relator: Min. 

Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de 

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 29/04/2019 - Página 15-

22) 

 Nesta esteira, inconteste a utilização indevida dos meios de comunicação social 

nos autos, porquanto houve a exposição demasiada de um candidato, extrapolando em 

demasia o previsto em plano de mídia e o tempo determinado pela justiça eleitoral, em 

detrimento dos demais candidatos e ainda da legitimidade do pleito. Assim, ressoa 

inconteste a necessária reprimenda judicial. 

II.III DA GRAVIDADE  

A Lei Complementar n. 135 provocou importantes modificações no panorama 

político-jurídico brasileiro. Sua carga de eficácia, sem possibilidade de maneios dilatórios, 

constitui-se em uma importante ferramenta para a consolidação de nosso Estado 

Democrático Social de Direito. Todavia, seu caráter deontológico tem que ser analisado 
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de forma sistêmica, densificando os direitos humanos e as prerrogativas garantistas da 

Constituição. 

Nesse diapasão, importante modificação implementada pela denominada lei da 

“Ficha Limpa” fora a modificação do requisito da “potencialidade” pela “gravidade na 

configuração do ato abusivo”. Como será demonstrado, tal modificação não revela 

apenas uma alteração nominal, mas um novo descortino para a subsunção normativa. 

Requisito é um antecedente inexorável para a tipificação de uma determinada 

fattispecie, um elemento imprescindível para a formação de um ato, sem o qual o mesmo 

não obteria validade no mundo jurídico. A gravidade se configura como esse requisito, 

sem o qual não se pode falar em conduta ilícita eleitoral, muito menos em ato abusivo ou 

aplicação da Lei da “Ficha Limpa”.  

Em analogia à potencialidade, a nova denominação ostenta a natureza de 

conceito indeterminado, de natureza principiológica. Essa taxionomia apresenta como 

características a sua maior possibilidade de incidências, a interferência política, a maior 

plasticidade hermenêutica, dentre outras.  

A potencialidade, pela exigência de suas dimensões, impõe-se que seja de 

natureza sistêmica, haja vista a exigência de interferir no resultado das eleições.7 A 

gravidade, igualmente para impedir uma judicialização exacerbada, impõe-se que seja 

sistêmica, não no sentido de influir no resultado eleitoral, mas no sentido contaminar a 

igualdade e legitimidade da disputa. Em nenhum dos casos a conduta pode ser tópica, 

episódica, determinada a fatos que não se comprovaram como abrangentes.  

Todavia, suas diferenciações são marcantes, haja vista que por enquanto que a 

potencialidade exige determinada conduta ou omissão que interfira diretamente no pleito 

eleitoral, modificando o seu resultado e impedindo a paridade de armas, a gravidade não 

exige de forma direta essa interferência no resultado das eleições, mas denota uma 

conduta repulsiva ao jogo democrático, uma conduta ou omissão vil, que macule de 

                                            

7 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 6 Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012. P. 93. 
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forma inexorável as eleições. O primeiro exige uma materialidade cristalina, palpável, 

que provoque uma modificação no resultado do pleito. O segundo igualmente exige essa 

materialidade, desde que provado, macula o pleito pelo seu alto teor de acinte ao 

ordenamento jurídico eleitoral, não importando se modificou ou não o resultado eleitoral. 

Pode-se dizer que a potencialidade engloba a gravidade, mas a configuração de uma 

conduta grave não exige dela a potencialidade. Contudo, a gravidade tem que ser 
tautológica, auto evidente, pleonástica em seu sentido positivo. 

Importa neste momento perscrutar quais as condições para o delineamento da 

caracterização de um ato como grave, em razão das profundas consequências que essa 

conduta acarretará para o resultado das eleições. Insta asseverar que a caracterização 

dessa conduta não pode residir apenas no aspecto volitivo jurisdicional, deixando tal 

decisão ao arbitrário talante do juiz. Para sua configuração ela tem que preencher 

condições predeterminadas, que urgem atestação para sua configuração. 

A primeira delas é que o conceito de gravidade tem que ser exarada diante do 

contexto fático, ou seja, o acervo da normalidade tem que influenciar de forma 

preponderante a normatividade. Não pode esse conceito ser extraído de meras 

deambulações ou intenções de subverter o resultado das urnas.8 Se não houver um 

acervo probatório robusto, que possa delinear perfeitamente as condutas, não podemos 

forcejar com ilações seu teor de gravidade. 

O segundo é que se possa, perfeitamente, atentar e identificar as condutas ilícitas 

reputadas como graves. A sua descrição típica tem que ser exauriente. Não se pode 

fazer imputações que não apresentem um nexo causal concatenado, sem interrupções 

e que possa ligar cada ação a um autor determinado. Tentar ligar um ato a autores que 

não aparecem no nexo causal ou que não guardem relação com os cidadãos que 

realizaram as condutas é temerário, pois não encontra amparo nas condições para a 

configuração de sua gravidade. 

                                            

8 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Trad. Prof. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou. 
Martins Fontes, 1968.  P. 295. 
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Por último, o ato reputado como grave tem que ostentar um caráter sistêmico ou 

que seu resultado possa ter uma abrangência relevante. Atos episódicos, destituídos de 

incidência múltipla não podem ser assim reputados. 

In casu,  a conduta narrada nos autos reveste-se de gravidade autoevidente, 
na medida em que, sendo a televisão, atualmente, o meio de comunicação de 
massa mais eficaz, a conduta narrada de veicular mais inserções ao que se fazia 
jus e sendo essa majoração em demasia, denota-se vantagem muito maior a um 
dos candidatos, em detrimento dos demais, menoscabando a lisura do pleito. 
Nesta esteira, entende o TSE: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. 

VEREADOR. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 

DE REEXAME. NÃO PROVIMENTO. 1. Para configuração do abuso do 

poder econômico, faz-se necessária a comprovação da gravidade das 

circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de 

modo a macular a lisura da disputa eleitoral. Precedentes. 2. No que 

concerne ao uso indevido dos meios de comunicação, o entendimento 

jurisprudencial do TSE preconiza que a caracterização do ilícito decorre 

da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em 

detrimento de outros, afetando a legitimidade e a normalidade das 

eleições. Precedentes. 3. O Tribunal a quo consignou que as provas 
acostadas aos autos conduzem à configuração do abuso do poder 
econômico e do uso indevido dos meios de comunicação, na 
medida em que ficou demonstrada a gravidade da conduta 
perpetrada pelo recorrente em relação à isonomia no pleito, bem 
como a grande exposição do candidato em programa de televisão, 
com finalidade de promover sua candidatura. Assentou, ainda, que a 

propaganda irregular ficou comprovada nos autos. Logo, para modificar 
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essas conclusões, seria necessário o reexame do acervo fático-

probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estreita 

do recurso especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo 

regimental desprovido. (TSE - AgR-REspe: 34915 TO, Relator: Min. 

JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data 

de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 59, Data 

27/03/2014, Página 72) 

 

Outro não poderia ser o entendimento dos tribunais regionais, especialmente no 

que toca ser uma emissora regional e tratar-se d pleito municipal, ou seja, a conduta 

narrada detém o condão de mitigação máxima à legitimidade do pleito eleitoral, pois que 

coloca um dos candidatos em larga vantagem aos demais. Por pertinência, colaciona-se: 

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER 

ECONÔMICO. USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO. 

PROGRAMA DE TELEVISÃO LOCAL. ART. 22 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 64/90. PROPAGANDA ELOGIOSA ACERCA DA 

ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO E PRÉ-CANDIDATO À 

REELEIÇÃO. CRÍTICAS AO PRÉ-CANDIDATO OPOSITOR. 

PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ATO ABUSIVO NÃO 

CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. 

IMPROVIMENTO. 1. Propaganda eleitoral extemporânea ou 

antecipada é aquela veiculada fora do período permitido pela legislação 

eleitoral, ficando os responsáveis e beneficiados sujeitos a penalidade 

de multa, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 2. Já o abuso 
de poder econômico praticado pelo uso indevido dos meios de 
comunicação ocorre quando a publicidade veiculada possui 

Num. 15203812 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: WALBER DE MOURA AGRA - 12/10/2020 16:43:52
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101216435232900000014369304
Número do documento: 20101216435232900000014369304



 

 
 
 

gravidade suficiente para desvirtuar o direito de liberdade de 
expressão e para desequilibrar a disputa entre os candidatos no 
pleito. Por isso mesmo, as sanções previstas possuem maior 
gravidade, atingindo o diploma do candidato eleito, bem como sua 
elegibilidade, conforme dispõe o art. 22, XIV, da Lei Complementar 
nº 64/90. 3. Na linha da jurisprudência consolidada pelo TSE, para a 

caracterização de uso indevido dos meios de comunicação, é 

necessário que haja excessos tais como o uso de recursos públicos ou 

privados para financiar campanhas elogiosas ou que objetivem denegrir 

a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente 

inverídicas, a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou 

injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o 

candidato, dentre outros. Precedentes do TSE. 4. No caso dos autos, 

observa-se que o apresentador do Programa de TV ¿Balanço Geral¿ 

proferiu elogios à administração do Prefeito e pré-candidato à reeleição 

e criticou o opositor em período pré-eleitoral. A conduta, conquanto 

tenha caracterizado propaganda eleitoral extemporânea (RE nº 363-

13/2016), não está apta a configurar o abuso de poder reprimido pelo 

art. 22 da Lei de Inelegibilidades, ante a ausência de gravidade. 5. 

Desprovimento do recurso. 

(TRE-MA - RE: 39433 APICUM-AÇU - MA, Relator: EDUARDO JOSÉ 

LEAL MOREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

DJ - Diário de justiça, Tomo 89, Data 16/05/2018, Página 9) 

 

O TRE/PE endente ainda que a gravidade advém do potencial lesivo para a 

igualdade no pleito, sendo suficiente que os atos sejam indiciários, ou seja, que haja a 

probabilidade de interferência no pleito, sendo desnecessária a demonstração de que 

os atos foram determinantes para o resultado deste. Cite-se: 
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RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 

ELETIVO. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 

SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONEXÃO. 

PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. 

DERIVAÇÃO. AUSÊNCIA. FONTES INDEPENDENTES. PRELIMINAR 

REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E 

PAVIMENTAÇÃO EM TROCA DE VOTO. OBRAS E MATERIAIS 

CUSTOSOS. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. GRAVIDADE. 
POTENCIAL LESIVO PARA A IGUALDADE DO PLEITO. PEQUENA 

DIFERENÇA DE VOTOS ENTRE OS CONCORRENTES. INFLUÊNCIA 

DA CONDUTA ILÍCITA NO RESULTADO. PRECEDENTES DO TSE. 1. 

In casu, inafastável a aplicação da doutrina da fonte independente 

(independent source douctrine), porquanto não verificada qualquer 

relação de derivação das provas produzidas no processo com a 

gravação ilícita, cujo conteúdo a sentença de mérito deixou de apreciar. 

Extrai-se dos autos que notadamente os testemunhos seriam 

produzidos de qualquer modo - como resultado inevitável das 

atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta 

Inevitável), bem como em razão da sinopse fática narrada na inicial. 2. 

As provas dos autos corroboraram a ocorrência da captação ilícita de 

sufrágio no tocante à doação de aterros a eleitores em troca de votos, 

tendo sido realizados gastos de monta elevada com aterros e 

pavimentações, incluindo custos com maquinários, operadores, 

motorista, combustível e materiais de construção, obtendo vantagens 

no processo eleitoral que torna patente o abuso de poder econômico. 

3. A diferença na votação dos vereadores eleitos no município foi 

pequena, de forma que a conduta se revela grave em razão de poder 

ter mudado o resultado da eleição e ter criado uma situação de 

desigualdade entre os candidatos. Segundo o TSE "o nexo de 
causalidade quanto à influência das condutas no pleito eleitoral é 
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tão-somente indiciário; não é necessário demonstrar que os atos 
praticados foram determinantes do resultado da competição; 
basta ressair dos autos a probabilidade de que os fatos se 
revestiram de desproporcionalidade de meios".(RO - Recurso 

Ordinário nº 1362 - Fazenda Rio Grande/PR. Acórdão de 12/02/2009. 

Re. Min. José Gerardo Grossi. Relator designado Min. Carlos Augusto 

Ayres de Freitas Britto. Publicação: 06/04/2009). 4. Diante de tão grave 

penalidade a ser imposta, deve pesar a convicção formada pelo 

magistrado a quo, com sua experiência como juiz eleitoral, que está 

mais próximo das peculiaridades e realidade do município, de forma a 

possibilitar a verdade dos fatos. 

(TRE-PE - RE: 154 PETROLINA - PE, Relator: ÉRIKA DE BARROS 

LIMA FERRAZ, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 

DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 136, Data 12/07/2019) 

 

 Desta feita, a gravidade da conduta imputada resta demonstrada, pelo que 

perfaz-se necessária a atuação desta justiça especializada, no sentido de atravancar 

os acintes à legislação eleitoral e a lisura do pleito que estão à ocorrer este momento, 

bem como aplicar as devidas sanções aos responsáveis. 

 
II.IV DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS  
 

O postulado da igualdade é fundamental para a adequada atuação das instituições 

no complexo processo democrático. Impõe-se, por isso, uma neutralidade do Estado em 

face das instituições partidárias, exigência essa que se revela tão importante quanto 

difícil de ser implementada. A importância do princípio da igualdade está no fato de que, 

sem a sua observância, não haverá possibilidade de se estabelecer uma concorrência 
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livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, o que acabará por comprometer a 

essência do próprio processo democrático. 9 

Não obstante, adverte Carl Schmitt que um procedimento neutro e indiferente da 

democracia parlamentar poderia dar ensejo à fixação de uma maioria por via da 

matemática ou da estatística, causando, dessa forma, o próprio esfacelamento do 

sistema de legalidade. Tal situação somente haveria de ser evitada com adoção de um 

princípio consagrador da igualdade de chances para alcançar a maioria, aberto a todas 

as tendências e movimentos.  

Com impecável lógica, consignava o publicista que a legalidade do poder estatal 

conduz à negação e à derrogação do direito de resistência enquanto Direito, uma vez 

que ao poder legal, conceitualmente, não é dado cometer injustiças, podendo, para isso, 

converter em "ilegalidade" toda resistência e revolta contra a injustiça e 

antijuridicidade.10Essas colocações de Schmitt evidenciam a importância de se tratar do 

princípio de "igualdade de chances" como condição indispensável ao exercício legal do 

poder, uma vez que a minoria somente há de renunciar ao direito de resistência se ficar 

assegurada a possibilidade de vir a se tornar maioria.  

Vale registrar, ainda nesse particular, que já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral 

que a própria regularidade do processo democrático, encontra-se calcada nas seguintes 

premissas: a) prevalência da autonomia de vontade do eleitor soberano; b) 
normalidade e legitimidade do pleito eleitoral contra qualquer forma de abuso de 

                                            

9 Na concepção de Heller, "o Estado de Direito Democrático atual encontra seu fundamento, 
principalmente, na liberdade e igualdade da propaganda política, devendo assegurar-se a todas as 
agremiações e partidos igual possibilidade jurídica de lutar pela prevalência de suas ideias e interesses". 
O notável publicista acrescentava que a fórmula técnica para preservar a unidade da formação democrática 
assenta-se na livre  submissão da minoria, à vontade majoritária, isto é, na renúncia das frações 
minoritárias a uma superação da maioria, mediante o uso da violência. Isso pressupõe a renúncia à 
opressão da minoria e exige a preservação das perspectivas de ela vir a se tornar maioria. (Herman Heller, 
Europa und der Faschismus, Berlin-Leipzig, 1929, p. 95 e s.) 
10 CARL SCHMITT, Legalidade y Legitimidad, trad. Esp. Madrid: Aguilar, 1971. P. 43/44. 
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poder, seja ele econômico, político ou de autoridade; c) observância do princípio 
isonômico ou de paridade de armas na disputa eleitoral.11  

Por consecução lógica do exposto, o princípio da paridade de armas no processo 

eleitoral implica em uma ponderação lógica de valores entre a necessidade de um pleito 

justo, 12 equilibrado, desembaraçado de qualquer vício que possa macular o seu 

resultado, preservando a legitimidade social de seus resultados e a própria noção da 

isonomia, como tradução insofismável do conceito de republicanismo.13 

 No caso em tela, através de todo argumento fático e jurídico ventilado ao longo 

dessa peça exordial, torna-se imprescindível que a Justiça Eleitoral corrija a violação ao 

princípio da paridade de armas e da legalidade estrita no caso em apreço, pois ressoa 

inconteste que os Acionados, ao veicularem inserções em tempo maior que o permitido 

pela plano de mídia estabelecido pela Justiça Eleitoral, estão a desequilibrar o pleito, 

notadamente em razão de que a TV CLUBE DE PERNAMBUCO está a conferir 

tratamento privilegiado à COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE, e ao candidato 

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, em uma afronta ao art. 45, inciso III, 

da Lei das Eleições.  

 
III. DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA 
 

Já não é novidade que o interstício temporal consubstanciado entre a instauração 

do processo e o proferimento de provimento definitivo apresenta demasiados percalços, 

em ordem a inviabilizar a efetiva realização de direitos. Para Fernando Horta Tavares, “o 

tempo teria um fluir vagaroso, que é incompatível com o virtuoso acesso à ordem jurídica 

                                            

11 RCED Nº: 612 (RCED) - DF, AC. Nº 612, DE 29/04/2004, Rel.: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO. 
No mesmo sentido: QORCED - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE 
DIPLOMA nº 671 - São Luís/MA. Relator(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO. DJ 
- Diário de justiça, Volume 1, Data 05/11/2007, Página 134/135 
12  Já fora ressaltado que a própria noção de Justiça tem como pressuposto a liberdade e igualdade. 
13 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Editora Livraria do. Advogado, 2005.  
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justa”. 14 Partindo dessas premissas, Marcelo Abelha assevera que o tempo é amigo da 

estabilidade da situação lamentada, no que quanto mais o processo demora para efetivar 

o resultado pretendido, tanto mais tempo permanecerá de pé a situação injusta, 

causando danos ao longo do seu curso. 15 Diante das razões de direito anteriormente 

expostas, patente está a plausibilidade do direito subjetivo da Representante de expurgar 

as respectivas ilicitudes eleitorais apontadas – porquanto ilegais a que resultam em 

danos irreparáveis ao pleito, configurando um acinte ao ordenamento jurídico e ao regime 

democrático. O art. 300 do CPC/15 estabelece os requisitos à concessão de tutela de 

urgência. Assim, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 

In casu, o perigo de dano emerge no fato de que a veiculação das inserções em 

tempo diferente do estabelecido pelo plano de mídia e em período maior do que os outros 

candidatos fere de morte o princípio da paridade de armas e da normalidade que deve 

imperara no pleito. Em paralelo, a probabilidade do direito é inconteste, como é 

possível visualizar em toda documentação em anexo na petição inicial, que evidencia o 

uso indevido dos meios de comunicação social, em nítido descumprimento à legislação 

eleitoral e ao plano de mídia. Conforme será a seguir melhor especificado, esses 

requisitos autorizam a concessão de tutela cautelar inibitória e liminar. 

 

III.I DA TUTELA CAUTELAR INIBITÓRIA. PROIBIÇÃO DE REPETIÇÃO DE 
CONDUTA SEMELHANTE 

A tutela inibitória no âmbito da Justiça Eleitoral adveio da demanda por técnicas 

processuais que permitam a garantia da efetividade dos direitos dos cidadãos, que se 

consubstancia, também, na prevenção de ilícitos. As garantias na seara eleitoral não são 

                                            

14 TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de 
Tutela: processo cautelar e tutela antecipada. Curitiba: Juruá, 2007. P. 111. 
15 ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 382. 
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passíveis de quantificação monetária, porquanto a tutela inibitória é dotada de notável 

relevo na prestação jurisdicional eleitoral.  

Cumpre salientar, nessa esteira, que a Magna Carta de 1988 positivou a 

inafastabilidade do Poder Judiciário, ainda quando diante de situações de ameaça de 

lesão aos direitos, justificando-se, portanto, o pleito no sentido de obrigação de 

abstenção de fazer. Nesse sentido, Fernando Mateus da Silva, ensina que “a finalidade 

da ação inibitória é prevenir a possibilidade de ilícito, seja sua repetição ou continuação, 

em nada relacionada com o ressarcimento do dano, pouco importando, por isso, os 

elementos subjetivos culpa ou dolo”. 16 

A tutela inibitória pode ser requerida tanto enquanto provimento final em ação com 

cognição exauriente, quanto pode ser pleiteada como tutela antecipatória. Quanto à sua 

aplicação prática no Direito Eleitoral, tem-se que podem ser utilizadas diversas formas 

ilícitas de convencimento do eleitor, porquanto justifica-se que, ainda antes de restar 

configurado o abuso, há a faculdade de utilização de tutela inibitória para cessar o ilícito, 

seja ele qual for, prevenindo, portanto, que a higidez do pleito seja mitigada.  

 No caso em apreço, os Acionados estão a utilizar, de forma irregular e gravosa, 

os meios de comunicação social, em um flagrante descumprimento à Lei Complementar 

64/90 e ao respeito ao princípio da paridade de armas que deve guiar todo o pleito 

eleitoral. Essa conduta configura lesão a diversos preceitos do ordenamento jurídico, 

conforme esposado anteriormente. 

Em sede de processo eleitoral, a tutela inibitória pode servir ao fulcro de 

determinação de cessação do ilícito, seja sob pena de multa quando reiterado o 

comportamento, seja via proibição de repetição de propaganda específica, por exemplo. 

Assim, tem-se que: “A tutela inibitória tem utilização irrestrita para salvaguardar a higidez 

                                            

16 TAVARES, André Ramos; AGRA, Walber de Moura; PEREIRA, Luiz Fernando (coord). O Direito 
Eleitoral e o Novo Código de Processo Civil. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006. p.228. 
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do pleito eleitoral, devendo ser utilizada sempre que determinada conduta tiver qualquer 

repercussão negativa contra a isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral”.17 

Ademais disso, não há o que se falar em censura prévia no âmbito da aplicação 

da tutela inibitória. Nesse interim, o CPC/15 2015 versa, de maneira cristalina, que a 

tutela inibitória, lastreada em seu art. 497, parágrafo único, não tem por fulcro perquirir 

dano, mas tão somente o ilícito ou a sua possibilidade, desembocando, por conseguinte, 

na possibilidade de sua utilização como instrumento de barreira a atos potencialmente 

ilícitos. Assim, incumbe ao magistrado o juízo de probabilidade razoável da ocorrência 

do ilícito, quando da aplicação da tutela inibitória.18  

O Tribunal Superior Eleitoral já assentou entendimento sobre a aplicação da tutela 

inibitória, quando o agente incorre em extrapolação da liberdade de expressão e dos 

limites legais da propaganda eleitoral. 19 Demonstrada a possibilidade de utilizar a tutela 

inibitória em sede do processo eleitoral, bem como a potencialidade de nova lesão pelas 

condutas externadas pelos Demandados, é exatamente nestas hipóteses que resta 

cristalina a necessidade da aplicação da tutela inibitória. A fim de coibir a veiculação de 

tais propagandas ilícitas e, por conseguinte, evitar futuros ilícitos que quebram a isonomia 

                                            

17 Op.Cit.p.230 
18 Op.Cit.p.231/232. 
19 Eleições 2018. Ação cautelar. 1. Pedido de efeito suspensivo a recurso especial. 2. Representação 
por conduta vedada. 3. Pendência do exercício do juízo de admissibilidade do apelo nobre na origem. 
4. Excepcionalidade verificada. Precedente. 5. Tutela inibitória confirmada pelo acórdão regional, 
consistente na proibição de mencionar programa social regularmente em curso durante a 
campanha eleitoral. (TSE - AC: 06013962720186000000 Cuiabá/MT, Relator: Min. Geraldo Og Niceas 
Marques Fernandes, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data de Publicação: PSESS - Mural eletrônico - 
01/10/2018) Roberto Requião de Mello e Silva, Cleusa Rosane Ribas Ferreira e a Coligação Paraná com 
Governo interpuseram agravo em recurso especial (fls. 405-418) em face do acórdão do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná (fls. 226-236) que manteve a sentença (fls. 183-192) que julgou procedente 
representação por afronta ao art. 45, II, da Lei das Eleicoes e ao art 242 do Código Eleitoral, a fim de 
condená-los - de forma solidária - ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00, ante o 
descumprimento de tutela inibitória liminarmente deferida. [...] Ademais, até então, a disputa entre os 
candidatos Beto Richa e Roberto Requíão estava acirrada e polarizada, merecendo ser coibidais 
com rigor pelo Poder Judiciário as propagandas e atitudes contrárias à legislação eleitoral. (TSE 
- AI: 33202020146160000 Curitiba/PR 110082015, Relator: Min. Henrique Neves Da Silva, Data de 
Julgamento: 03/08/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 17/08/2015 - Página 19 
- 23) 
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e a paridade de armas no pleito eleitoral, razão pela qual faz-se necessária a 
concessão da tutela inibitória para fins de coibir que os Representados continuem 
a veicular as propagandas em inserção em tempo maior do que o estabelecido no 
plano de mídia.  

 
IV. DOS PEDIDOS 
 
 Pelo fio do exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte:  

 

a) Cautelarmente, em razão da manifesta contrariedade aos preceitos legais 

vigentes apontados nessa peça exordial, bem como da manifesta gravidade dos fatos e 

do acinte à paridade de armas, que seja deferido o pedido no sentido inibir os 

Representados de veicular as aludidas inserções em tempo maior do que o determinado 

pela Justiça Eleitoral, sob pena de multa e do disposto no art. 56 da Lei das Eleições; 
 

b)  Em caráter liminar, requer seja determinada, por esta Justiça Eleitoral, 

abertura de auditoria no material publicitário concernente às inserções que estão sendo 

enviadas à TV CLUBE pela parte demandada. 

 

c) A notificação dos Demandado para, querendo, apresentar defesa à 

presente Representação; 

 
d) No mérito, que seja julgada procedente a presente Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral, em todos os seus termos, com a imposição da reprimenda prevista no 

art. 22 da LC 64/90, sendo declarada, por conseguinte, a inelegibilidade dos os 

Investigados para as eleições presentes e as que se realizarem nos 08 (oito) anos 

subsequentes, bem como o indeferimento do registro, cassação do diploma ou perda do 

mandato dos candidatos, a depender do lapso temporal da decisão.  
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

Recife (PE), 12 de outubro de 2020. 

 

 
WALBER DE MOURA AGRA                ALISSON LUCENA 
OAB/PE 757-B                                        OAB/PE 37.719 

 

 
ANA CAROLINE LEITÃO   NARA CYSNEIROS  
OAB/PE 49.456    OAB/PE 29.561 
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