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JUSTIÇA ELEITORAL 
 006ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600039-49.2020.6.17.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 
REPRESENTANTE: MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA TENORIO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MIGUEL VICTOR DE SA CORDEIRO ALMEIDA - PE26931, MARIO
BANDEIRA GUIMARAES NETO - PE26926, KETTY FILIZOLA PINEDA FALCAO - PB21907, JAILSON BARBOSA
PINHEIRO FILHO - PE39739, JESSICA DE ARAUJO FERREIRA - PE36077, MARIA STEPHANY DOS SANTOS -
PE36379, MARCELO DE OLIVEIRA CUMARU - PE17116, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE23101,
JULYANNA SOARES LOPES BASTOS - PE30362 
REPRESENTADO: CARLOS JOSE DA SILVA, EVELYN CATARINE DE OLIVEIRA ROCHA, MARILIA VALENCA
ROCHA ARRAES DE ALENCAR, JOAO ARNALDO NOVAES JUNIOR 
  
  
  

DECISÃO
 
 
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
 Coligação Mudança Já em face de CARLOS JOSÉ DA SILVA, MARÍLIA VALENÇA ROCHA
ARRAES DE ALENCAR e JOÃO ARNALDO NOVAES JUNIOR, todos qualificados nos autos,
por propaganda eleitoral irregular, referente a veiculação de análogo a outdoor no caminhão
MERCEDES BENZ modelo LK1118, placa KFI-3484.
O representante alegou que esse mesmo fato foi fundamento do processo 060035-
12.2020.6.17.0006, com sentença de improcedência prolatada. Isso indica, portanto, que os
candidatos tiveram conhecimento acerca da propaganda irregular e se beneficiaram dessa
irregularidade. Alegaram que não há litispendência por haver novos elementos de fato e porque,
na presente representação, incluíram o particular responsável por afixar a propaganda irregular.
No veículo foi afixado painel na lateral esquerda da carroceria do veículo, com cobertura total da
superfície, em afronta ao art. 26 e § 1º da Resolução 23.610/2020 do TSE e do § 8º do art. 39, da
Lei das Eleições (Lei 9504/1997).
A referida propaganda segue à risca o letramento do marketing da candidata em seus materiais
oficiais de propaganda eleitoral, por isso lhe beneficia, devendo ser, dessa forma, removida. Em
veículos, quando não colados em para-brisas traseiro, os adesivos não podem exceder 0,5m²
(meio metro quadrado). Não há o nome dos partidos nem o da coligação na propaganda, o que
também a torna irregular.
Os candidatos agora têm conhecimento do feito, portanto, além de se beneficiar do caso, devem
ser devidamente responsabilizados.
Requereu a concessão da tutela de urgência, com alicerce no artigo 300 do CPC, para que o
representado CARLOS JOSÉ DA SILVA seja obrigado a retirar a propagada irregular objeto da
causa, sob pena de multa, nos termos dos §§6º e 8º do art. 39 da Lei das Eleições, com a citação
dos demais representados e sua final condenação, no mérito, ao pagamento de multa.
 
É o relatório. DECIDO.
 
A Coligação representante trouxe elementos necessários para que fosse verificada a existência
de propaganda política irregular em carro de particular, caminhão MERCEDES BENZ modelo

Num. 13466027 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NILDO NERY DOS SANTOS FILHO - 09/10/2020 09:25:32
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100909253270500000012827326
Número do documento: 20100909253270500000012827326



LK1118, placa KFI-3484 realizada, em tese, pelo representado Carlos da Silva.
Enfrento já a questão da litispendência, instituto que determina a extinção sem resolução de
mérito de processo que reproduz outro. Para isso, indica o art. 337 do CPC que a litispendência
se dá quando se encontram em curso – ou seja, sem trânsito em julgado de decisão de mérito –
processos com o mesmo pedido, causa de pedir e partes. As causas de pedir remota e próxima
dos processos são idênticas, mas as partes e os pedidos já não são idênticos; nesta
representação, foi incluída a pessoa do Sr. Carlos, além de haver pedido imediato específico para
que esse particular retire a propaganda irregular. Dessa forma, não há que se falar em
litispendência. Preliminar superada.
A propaganda dita irregular se encontra na lateral esquerda de carroceria de caminhão, em
dimensão muito superior ao permitido nas sedes de diretórios – quatro metros quadrados, nos
termos do §1º do art. 14 da Resolução 23.610/2020 do TSE. A Resolução não permite ainda
afixação de adesivo maior do que 0,5m² (meio metro quadrado), vedada também sua
justaposição. nos termos do seu art. 20. Ademais, de acordo com o § 2º do art. 6º da Lei
9504/1997, a propaganda deverá conter o nome dos partidos políticos componentes da
Coligação, o que não ocorreu no caso concreto.
Com base nisso, a propaganda é irregular.
Os candidatos representados, nos termos do art. 40-B da Lei das Eleições, são beneficiários
indiretos da propaganda, e foram intimados de sua existência no processo 060035-
12.2020.6.17.0006. O mérito da responsabilidade deve ser analisado em eventual sentença.
Com base na irregularidade da propaganda objeto da presente representação, concedo a liminar
pleiteada e DETERMINO:
- A intimação do representado CARLOS JOSÉ DA SILVA para, em 24h (vinte e quatro horas),
retirar a aludida propaganda irregular do veículo caminhão MERCEDES BENZ modelo LK1118,
placa KFI-3484, nos termos do art. 26 e § 1º da Resolução 23.610/2020 do TSE e do § 8º do art.
39, da Lei 9504/1997.
- Com fundamento no par. Único do art. 40-B da Lei 9504/1997, intimar MARÍLIA VALENÇA
ROCHA ARRAES DE ALENCAR e JOÃO ARNALDO NOVAES JUNIOR para providenciarem,
em 48h (quarenta e oito horas), “sua retirada ou regularização” (da propaganda irregular).
Citem-se os representados para apresentarem defesa no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
em atendimento ao disposto no art. 18, da Resolução TSE 23.610 c/c art. 96, §5, da Lei 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Recife, 7 de outubro de 2020.
 

Nildo Nery dos Santos Filho
Juiz da 6ª Zona Eleitoral
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