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Objeto do processo: Representação, com pedido de concessão liminar, ajuizada por ANDRÉ LUIZ
ELOY COSTA em face de NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO e MARIA DEL CARMEN
FIDALGO SANCHEZ PUGA, sob a alegação de que os representados ignoram determinações
judiciais e continuam distribuindo materiais de campanha como se "LULA" fosse o candidato a
Presidente, com o fito de conquistar votos, confundindo os eleitores. Requer tutela provisória de
urgência para que se realize busca e apreensão de todo o material de propaganda eleitoral
(panfletos, cartazes, "santinhos", adesivos de roupa e veiculares, camisetas, faixas etc.) que
apresente o Sr. Luís Inácio Lula da Silva na condição de candidato à Presidente da República. 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 
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 Mutuípe - BAHIAREPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603543-85.2018.6.05.0000 -

[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Representação]

RELATORA: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO

REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ ELOY COSTA

Advogados do(a) REPRESENTANTE: PAULO ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - BA37118, JOSOALDO CARDOSO
DE SANTANA FILHO - BA57631

REPRESENTADO: NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO, MARIA DEL CARMEN FIDALGO SANCHEZ
PUGA

 

DECISÃO

 

Trata-se de representação com pedido liminar  de , ajuizada porinaudita altera pars busca e apreensão
André Luiz Eloy Costa, candidato a Deputado Federal, em desfavor de Nelson Vicente Portela Pellegrino
e Maria del Carmen Fidalgo Sanchez Puga sob alegação de prática de propaganda eleitoral irregular por
meio de panfletos de cola eleitoral contendo o nome e/ou a imagem do ex-Presidente Lula.

Afirma que a irregularidade vem sendo perpetrada pelos correios e principalmente nos comitês dos
candidatos apoiados pelo gestor municipal de Mutuípe, Luís Carlos Cardoso da Silva.

Com o fim de demonstrar a plausibilidade das alegações constantes da peça vestibular, insere fotografias
no corpo da petição.

Defende estar sendo violado o artigo 242 do Código Eleitoral, que veda, em termos gerais, qualquer
espécie de fraude, ardil ou artifício na veiculação de informações para o eleitorado através da propaganda
eleitoral.

Apontando presença de fumaça do bom direito, consistente nos inúmeros elementos indicativos da
conduta ilícita, bem como perigo na demora, caracterizado no fato de restarem poucos dias para o dia das
eleições, 07/10/2018, pugna pelo deferimento de medida liminar a fim de determinar a busca e apreensão
de todo o material de propaganda eleitoral que apresente o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato à
Presidência da República, no endereço por ele indicado.

No mérito, pleiteia seja julgada procedente a Representação para confirmar a medida liminar nos termos
acima expostos, bem como seja reconhecida, em definitivo, a irregularidade das propagandas impugnadas
contendo informação falsas de que LULA ainda é candidato ao cargo de Presidente da República.
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É o relatório. Decido.

Considerando os autos em epígrafe, extrai-se da peça vestibular, em cotejo com os documentos nela
acostados, que o representante questiona a legalidade da exibição da imagem e nome do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em cartazes e do seu nome em cola eleitoral como se candidato fosse, não obstante o
indeferimento do seu pedido de registro de candidatura pelo TSE.

A Resolução n.º 23.551/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, assim dispõe:

Art. 66. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias
ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com
referência aos candidatos majoritários, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do
partido político ou da coligação (Lei nº 9.504/97, art. 53-A,   e § 2º).caput

Da análise das fotografias apresentadas no corpo da petição inicial, verifica-se a existência de cola
eleitoral dos candidatos Nelson Pellegrino e Maria Del Carmem, nas quais consta a impressão do nome e
foto de Lula como candidato a Presidente da República.

Nota-se que na referida cola eleitoral não há qualquer menção ao nome de Haddad, este sim o atual
candidato a Presidente da República pela legenda 13.

Em sessão de 1º/9/2018, o TSE, por maioria, procedeu ao julgamento do registro de candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República (RCAND 0600903-50.2018.6.00.0000), sob a
relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, indeferindo, na oportunidade, o pedido, em virtude da
condenação do requerente em segunda instância, e declarando sua inelegibilidade com fundamento na
chamada Lei da Ficha Limpa.

Ressalta-se que a decisão da Corte Eleitoral Superior ainda vedou a prática de atos de campanha ao
candidato, em especial a veiculação de propaganda eleitoral presidencial no rádio e na televisão,
conforme súmula de julgamento a seguir transcrita:

O Tribunal, por maioria, julgando procedentes as impugnações apresentadas pela
Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo Partido Novo (NOVO) - Nacional, por Kim
Patroca Kataguiri, pela Coligação “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos”,
por Wellington Corsino do Nascimento e por Marco Vinícius Pereira de Carvalho e
parcialmente procedente a impugnação apresentada por Alexandre Frota de
Andrade, declarou a inelegibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, com base no
artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de Presidente da República.
Além disso, facultou à Coligação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz
Inácio Lula da Silva, no prazo de dez dias; vedou a prática de atos de campanha

, do candidato com pedido de registro indeferido em especial a veiculação de
;propaganda eleitoral relativa à campanha presidencial no rádio e na televisão

determinou a retirada do nome de Luiz Inácio Lula da Silva da programação da
urna eletrônica; por fim, julgou prejudicada a tutela de evidência requerida pelo
Partido Novo (NOVO) - Nacional.

(Registro de Candidatura n.º 060090350, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 1º/9/2018)

Com efeito, ainda que o referido panfleto de cola eleitoral tenha sido impresso antes do indeferimento do
registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, caberia aos  representados recolher todo o material
gráfico ilegal, apto a gerar dúvida no eleitorado.
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Em face do indeferimento do pedido de registro de Luiz Inácio Lula da Silva, com a consequente vedação
de veiculação de propaganda eleitoral na qualidade de candidato ao cargo de Presidente da República,
resta configurado o , exigido para o deferimento da tutela de urgência almejada, em razãofumus boni iuris
da violação ao disposto no art. 66 da Resolução TSE n.º 23.551/2017, supra transcrito.

O , de igual sorte, se faz presente, uma vez que a manutenção da propaganda com apericulum in mora
divulgação de candidato com o registro indeferido apresenta potencialidade de gerar dúvida no eleitorado,
circunstância que deve ser evitada nesse momento da campanha.

Diante do exposto,  postulada, determinando o encaminhamento deDEFIRO A MEDIDA LIMINAR
ofício eletrônico ao Juízo Eleitoral da 109ª Zona - Mutuípe, para que o Juiz Eleitoral, nos termos do
citado art. 103, exerça o poder de polícia, realizando a  de todo e qualquerBUSCA E APREENSÃO,
material de responsabilidade dos representados, nos quais conste o nome de LULA como se ainda fosse

 no endereço indicado pelo representante (Av. Beiracandidato ao cargo de Presidente da República,
Rio, 470 – Centro – Mutuípe), bem como em qualquer outra rua ou local que o material impugnado esteja
presente, no Município de Mutuípe/BA.

Proceda-se à notificação dos representados para, querendo, apresentar resposta, no prazo de dois dias,
conforme preceitua o art. 8º da Resolução TSE n.º 23.547/2017.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.

Intime-se.

Salvador, 5 de outubro de 2018.

 

CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Juíza Auxiliar da Propaganda Eleitoral

Num. 152519 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO - 05/10/2018 13:53:51
https://pje.tre-ba.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18100513534740700000000144206
Número do documento: 18100513534740700000000144206


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 152519 | 05/10/2018 10:18

