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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. 96 e seguintes da Lei nº 

9.504/97, propor a presente 

 

REPRESENTAÇÃO 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, ambos com endereço profissional na Rua do Sossego, nº 

562, Boa Vista, Recife (PE), com endereço eletrônico no e-mail 

joaohcampo2020@gmail.com, e do SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÃO S/A 
(TV CLUBE DE PERNAMBUCO), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ 

sob o nº 01.769.569/001-89, com endereço na Rua do Veiga, nº 600, térreo, Santo 

Amaro, Recife (PE), CEP 50040-110, 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 
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de 2020. No dia 11 (onze) de outubro de 2020, a irregularidade ora apontada ocorreu 

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.  

 

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

eleitoral irregular, 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 representação para buscar o equilíbrio na disputa e 

a devida responsabilização pelo estratagema ardil levado à cabo pelos Representados.  
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II. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURÍDICA 
II.I DA PROPAGANDA IRREGULAR. DO MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DO 
PLANO DE MÍDIA 
 
 O Direito Eleitoral ostenta a missão de solidificar o alicerce onde a cidadania 

reverbera seu apogeu, normatizando todo o processo eleitoral, que não pode ser 

resumido apenas às eleições. Ele contribui para o desenvolvimento da responsabilidade 

cívica do cidadão com a coisa pública, intensificando o grau da democracia participativa, 

densificando a legitimação do governo em virtude de possibilitar vários instrumentos de 

controle de políticas públicas. No que se mostra pertinente a presente lide, conforme 

ensinamentos de Armando Antônio Sobreiro Neto, a propaganda eleitoral tem como 

objetivo, através de meios publicitários, interferir no processo de decisão do eleitorado.1 

Assim, entende-se como propaganda eleitoral aquela que tem como finalidade a 

captação de eleitores, o convencimento de que aquele candidato ali apresentado é a 

melhor opção. 

 A propaganda eleitoral poderá ser lícita, irregular ou ilícita. Será lícita quando 

cumprir aquilo que determina todas as normas da lei eleitoral, sendo ilícita quando a 

conduta que gera a propaganda, além de afrontar os dispositivos da legislação em vigor, 

é capaz de configurar crime expressamente tipificado em norma específica. Por fim, 

configura-se como propaganda irregular aquela que tem sua realização atrelada ao 

descumprimento dos dispositivos da legislação em vigor, a qual restringe a liberdade de 

propaganda, contudo sem que haja a configuração de uma conduta delituosa. 

 Na esteira da narrativa apresentada em tópico preambular deste petitum, observa-

se às claras que os Representados descumprem de forma manifesta a legislação 

eleitoral, bem como o plano de mídia estabelecido pela Justiça Eleitoral para as Eleições 

Municipais de 2020 no Município de Recife. É indene de que houve a divulgação de 

inserções na programação da TV CLUBE DE PERNAMBUCO, algumas alheias ao plano 

                                            

1 SOBREIRO NETO, Armando. Direito Eleitoral Teoria e Prática. Editora Juruá: Curitiba, 2010. p. 157. 
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de mídia estabelecido por esta Justiça Especializada. Há, na espécie, uma desídia tanto 

da COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE , quanto da TV CLUBE DE 
PERNAMBUCO, em relação ao cumprimento da legislação eleitoral. Isso porque nos 

termos do art. 70, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, “na propaganda em inserções, 

caso as duração ultrapasse o tempo destinado e estabelecido no plano de mídia, o corte 

do excesso será realizado na parte final da propaganda”.  

 Vale dizer, além da COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DO RECIFE ter enviado o 

material propagandístico em desacordo com as determinações dispostas no plano de 

mídia, a TV CLUBE DE PERNAMBUCO também sequer procedeu à devida fiscalização 

do tempo e observância das diretrizes apontadas pela Justiça Eleitoral. In casu, as 

irregularidades apontadas são graves, porquanto houve veiculação de inserções em 

tempo maior ao determinado pela grade da mídia do TRE-PE. 

 
II.II 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 

livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, o que acabará por comprometer a 

essência do próprio processo democrático. 2 

                                            

2 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.) 
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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.3Essas 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 
poder, seja ele econômico, político ou de autoridade; c) observância do princípio 
isonômico ou de paridade de armas na disputa eleitoral.4  

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, 5 equilibrado, desembaraçado de qualquer vício que possa macular o seu resultado, 

                                            

3 CARL SCHMITT, Legalidade y Legitimidad, trad. Esp. Madrid: Aguilar, 1971. P. 43/44. 
4 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 
5  Já fora ressaltado que a própria noção de Justiça tem como pressuposto a liberdade e igualdade. 
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preservando a legitimidade social de seus resultados e a própria noção da isonomia, 

como tradução insofismável do conceito de republicanismo.6 

 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 Representados, 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 

justa”. 7 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. 8 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 

                                            

6 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Editora Livraria do. Advogado, 2005.  
7 TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de 
Tutela: processo cautelar e tutela antecipada. Curitiba: Juruá, 2007. P. 111. 
8 ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 382. 
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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 a 

veiculação de propaganda eleitoral irregular, 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 

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

elementos subjetivos culpa ou dolo”. 9 

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 Representados estão a veicular propaganda eleitoral de 

forma irregular, em um flagrante descumprimento à Lei das Eleições 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 

do pleito eleitoral, devendo ser utilizada sempre que determinada conduta tiver qualquer 

repercussão negativa contra a isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral”.10 

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 

                                            

9 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. 
10 Op.Cit.p.230 
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ilícitos. Assim, incumbe ao magistrado o juízo de probabilidade razoável da ocorrência 

do ilícito, quando da aplicação da tutela inibitória.11  

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. 12 Demonstrada a possibilidade de utilizar a tutela 

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

condutas externadas pelos Representados, 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 

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:  

                                            

11 Op.Cit.p.231/232. 
12 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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a) Cautelarmente, em razão da manifesta contrariedade aos preceitos legais 

vigentes apontados nessa peça exordial, 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) A notificação dos Demandado para, querendo, apresentar defesa à 

presente Representação; 

 
c) No mérito, que seja julgada procedente a presente Representação em 

todos os seus termos, com a imposição da multa descrita no art. 45, §2º, da Lei das 

Eleições ao SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÃO S/A (TV CLUBE DE 
PERNAMBUCO), por dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; e à 

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, que seja determinada a perda em 

dobro, do seu horário de propaganda gratuita, do tempo equivalente ao da irregularidade 

apontada (360 segundos). 

 
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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