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JUSTIÇA ELEITORAL 
 008ª ZONA ELEITORAL DE COARI AM 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600646-19.2020.6.04.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE COARI AM 
REPRESENTANTE: PRA COARI CONTINUAR CRESCENDO 11-PP / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 15-MDB / 55-
PSD / 22-PL 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS PEDRO CASTELO BARROS - AM1229 
REPRESENTADO: ROBSON ROBERTO TIRADENTES JUNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, ROBSON
ROBERTO TIRADENTES, RAIONE CABRAL QUEIROZ, #-DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO, #-PARTIDO SOLIDARIEDADE 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEONARDO PRESTES MARTINS - AM1277 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONARDO PRESTES MARTINS - AM1277, RONALDO LAZARO
TIRADENTES - AM4113 
Advogado do(a) REPRESENTADO: RONALDO LAZARO TIRADENTES - AM4113 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEONARDO PRESTES MARTINS - AM1277 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEONARDO PRESTES MARTINS - AM1277 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos etc.
Segue julgamento conjunto dos processos de n. 0600646-19.2020.6.04.0008, 0600563-
03.2020.6.04.0008 e 0600423-66.2020.6.04.0008 (artigo 55, § 3º, Código de Processo Civil).
 
 
I – DO RELATÓRIO:
 

PROCESSO N. 0600646-19.2020.6.04.0008:A.
 
Versam os autos sobre investigação judicial eleitoral com pedido cautelar de tutela inibitória (ID
38935840), promovida pela coligação partidária PRA COARI CONTINUAR CRESCENDO, por
meio de seu representante legal perante este Juízo e por meio de bastante procurador, em face
de ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, ROBSON
ROBERTO TIRADENTES, RAIONE CABRAL QUEIROZ, DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC, COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE e
RÁDIO TIRADENTES COARI 97,9 FM, todos já qualificados nos autos, por prática de
propaganda eleitoral ilícita e de abuso de poder econômico dos meios de comunicação
consistente no descumprimento das regras de atuação de emissora de rádio nas eleições
municipais majoritárias de 2020.
Alega a parte investigante que a emissora RÁDIO TIRADENTES COARI 97,9 FM, por meio do
programa de rádio denominado “ROBSON TIRADENTES COARI FM”, transmitido diariamente no
horário de 9 às 11 horas da manhã, com ciência e participação dos representados, sendo
apresentado ordinariamente pelos representados ROBSON ROBERTO TIRADENTES e RAIONE
CABRAL QUEIROZ, utilizou-se de métodos de indução e de persuasão em favor da candidatura
dos representados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA
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SILVA, fazendo apologia às propostas da chapa respectiva e à rejeição às propostas dos
opositores, notadamente os detentores de mandatos.
Por outro lado, o nome do programa apresentado é idêntico ao nome de candidatura registrado
(“ROBSON TIRADENTES”) pelo representado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR,
induzindo diversos eleitores a erro ao acreditar que o apresentador  seria o candidato e ora
investigado referido, além de servir-lhe como palanque eleitoral.
Por fim, coloca o investigante que o referido programa tem servido tão somente para difamar o
adversário político dos representados e então candidatos ROBSON ROBERTO TIRADENTES
JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, citando-se como exemplo a transcrição do
programa exibido no dia 10.11.2020, no qual se buscou desacreditar os adversários políticos dos
citados representados, apresentando-se como contrapropaganda maniqueísta travestida de
noticiário.
Verificou-se, na espécie, descumprimento das regras eleitorais aplicáveis a transmissão de rádio
com a apresentação de propaganda maniqueísta e com programa com o mesmo nome de
candidato, ora previstas no artigo 243, III, IV e IX, do Código Eleitoral e no artigo 43, V, da
Resolução-TSE n. 23.610/2019.
Requer, ao final, procedência do pedido inserto na inicial com a condenação dos representados
nas sanções legais devidas.
Em decisão constante do ID 39299482, deferiu-se parcialmente o pedido de tutela provisória com
a imediata suspensão do programa de rádio “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES” até o dia da
votação bem como proibindo-se qualquer menção ao nome do candidato “ROBSON
TIRADENTES”, salvo para questões de cunho estritamente jornalístico, bem como determinou-se
a citação dos investigados.
Em tendo sido regularmente citados, os investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES
JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, ROBSON ROBERTO TIRADENTES, RAIONE
CABRAL QUEIROZ e DMP DESIGN MARKETING E PROPAGANDA LTDA. (RÁDIO
TIRADENTES DE COARI) apresentaram defesa e documentos (ID 40013380), oportunidade em
que pugnaram pela improcedência do pedido inserto na inicial por não se tratar de propaganda
eleitoral ilícita, afigurando-se tão somente legítimo direito de crítica exercido pelo programa de
rádio “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”; por outro lado, coloca não haver propaganda
eleitoral na coincidência do nome do programa ser o mesmo do nome de candidato e ora
investigado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Os demais investigados SOLIDARIEDADE e  PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC restaram
silentes neste feito, a despeito de terem sido regularmente citados conforme certidão constante
do ID 45267750.
Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela
improcedência do pedido por não identificar propaganda eleitoral ilícita na espécie (ID 71073509).
Em decisão saneadora constante do ID 73787111, indeferiu-se o pedido de produção de prova
pericial, determinando-se a intimação das partes e do representante ministerial no sentido de
requerimento de diligências complementares, tendo as mesmas restado silentes ou nada
requerendo.
O representante do Ministério Público Eleitoral limitou-se a reiterar seu parecer anterior (ID
81073296).
Em despacho constante do ID 82153821, determinou-se a intimação das partes para
oferecimento de memoriais escritos, nada tendo apresentado, conforme certidão constante do ID
82796744.
Vieram-me os autos conclusos.
 
 

PROCESSO N. 0600423-66.2020.6.04.0008:A.
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Versam os autos sobre investigação judicial eleitoral com pedido cautelar de tutela inibitória (ID
15823385), promovida pela coligação partidária PRA COARI CONTINUAR CRESCENDO, por
meio de seu representante legal perante este Juízo e por meio de bastante procurador, em face
de ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA e
ROBSON ROBERTO TIRADENTES, todos já qualificados nos autos, por prática de abuso de
poder econômico dos meios de comunicação consistente no descumprimento das regras de
atuação de emissora de rádio nas eleições municipais majoritárias de 2020.
Alega a parte investigante que a emissora RÁDIO TIRADENTES COARI 97,9 FM, por meio do
programa de rádio denominado “ROBSON TIRADENTES COARI FM”, transmitido diariamente no
horário de 9 às 11 horas da manhã, com ciência e participação dos representados, utilizou-se de
métodos de indução e de persuasão em favor da candidatura dos representados ROBSON
ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, fazendo apologia às
propostas da chapa respectiva e à rejeição às propostas dos opositores, notadamente os
detentores de mandatos.
Por outro lado, o nome do programa apresentado é idêntico ao nome de candidatura registrado
(“ROBSON TIRADENTES”) pelo representado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR,
induzindo diversos eleitores a erro ao acreditar que o apresentador  seria o candidato e ora
investigado referido, além de servir-lhe como palanque eleitoral.
Por fim, coloca o investigante que o referido programa tem servido tão somente para difamar o
adversário político dos representados e então candidatos ROBSON ROBERTO TIRADENTES
JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, citando-se como exemplo a transcrição dos
programas exibidos nos dias 7.9.2020, 11.9.2020, 14.9.2020, 15.9.2020, 16.9.2020 e 24.9.2020,
no qual se buscou desacreditar os adversários políticos dos citados representados,
apresentando-se como contrapropaganda maniqueísta travestida de noticiário, e promovendo a
imagem do investigado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Verificou-se, na espécie, descumprimento das regras eleitorais aplicáveis a transmissão de rádio
com a apresentação de propaganda maniqueísta e com programa com o mesmo nome de
candidato, ora previstas no artigo 243, III, IV e IX, do Código Eleitoral e no artigo 43, V, da
Resolução-TSE n. 23.610/2019.
Requer, ao final, procedência do pedido inserto na inicial com a condenação dos representados
nas sanções legais devidas.
Em decisão constante do ID 17448149, suspendeu-se a tramitação deste feito por conta de
incidentes de exceção de suspeição de n. 427-06.2020 e 428-88.2020, posteriormente rejeitados
pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme certidão constante do ID
39273000.
Os investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA
SILVA e ROBSON ROBERTO TIRADENTES, em comparecendo espontaneamente a este feito,
ofereceram defesa e documentos (ID 25248542), oportunidade em que pugnaram pela
improcedência do pedido inserto na inicial por não se tratar de propaganda eleitoral ilícita,
afigurando-se tão somente legítimo direito de crítica exercido pelo programa de rádio
“PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”; por outro lado, coloca não haver propaganda eleitoral na
coincidência do nome do programa ser o mesmo do nome de candidato e ora investigado
ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Dando-se prosseguimento a este feito, em decisão constante do ID 39306822, determinou-se a
reunião deste feito com os processos de n. 0600563-03.2020.6.04.0008 e 0600646-
19.2020.6.04.0008, julgou-se prejudicado o pedido de tutela provisória bem como determinou-se
a citação dos investigados.
Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela
improcedência do pedido (ID 72926576), entendendo não restar configurada propaganda ilícita e
tampouco abuso de poder na espécie.
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Em despacho constante do ID 73787133, determinou-se o sobrestamento deste feito para fins de
tramitação e julgamento conjuntos com o processo de n. 0600646-19.2020.6.04.0008.
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
 
 

PROCESSO N. 0600563-03.2020.6.04.0008:A.
 
Versam os autos sobre investigação judicial eleitoral com pedido cautelar de tutela inibitória (ID
15823385), promovida por GERALDO DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos e por meio de
bastante procurador, em face de ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO
COSTA DA SILVA e ROBSON ROBERTO TIRADENTES, todos já qualificados nos autos, por
prática de abuso de poder econômico dos meios de comunicação consistente no descumprimento
das regras de atuação de emissora de rádio nas eleições municipais majoritárias de 2020.
Alega a parte investigante que a emissora RÁDIO TIRADENTES COARI 97,9 FM, por meio do
programa de rádio denominado “ROBSON TIRADENTES COARI FM”, transmitido diariamente no
horário de 9 às 11 horas da manhã, com ciência e participação dos representados, utilizou-se de
métodos de indução e de persuasão em favor da candidatura dos representados ROBSON
ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, fazendo apologia às
propostas da chapa respectiva e à rejeição às propostas dos opositores, notadamente os
detentores de mandatos.
Por outro lado, o nome do programa apresentado é idêntico ao nome de candidatura registrado
(“ROBSON TIRADENTES”) pelo representado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR,
induzindo diversos eleitores a erro ao acreditar que o apresentador  seria o candidato e ora
representado referido, além de servir-lhe como palanque eleitoral.
Por fim, coloca o investigante que o referido programa tem servido tão somente para difamar o
adversário político dos representados e então candidatos ROBSON ROBERTO TIRADENTES
JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, citando-se como exemplo a transcrição dos
programas exibidos nos dias 7.9.2020, 11.9.2020, 14.9.2020, 15.9.2020, 16.9.2020 e 24.9.2020,
no qual se buscou desacreditar os adversários políticos dos citados representados,
apresentando-se como contrapropaganda maniqueísta travestida de noticiário, e promovendo a
imagem do investigado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Verificou-se, na espécie, descumprimento das regras eleitorais aplicáveis a transmissão de rádio
com a apresentação de propaganda maniqueísta e com programa com o mesmo nome de
candidato, ora previstas no artigo 243, III, IV e IX, do Código Eleitoral e no artigo 43, V, da
Resolução-TSE n. 23.610/2019.
Requer, ao final, procedência do pedido inserto na inicial com a condenação dos representados
nas sanções legais devidas.
Os investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA
SILVA e ROBSON ROBERTO TIRADENTES, em comparecendo espontaneamente a este feito,
ofereceram defesa e documentos (ID 23187316), oportunidade em que pugnou pela
improcedência do pedido inserto na inicial por não se tratar de propaganda eleitoral ilícita,
afigurando-se tão somente legítimo direito de crítica exercido pelo programa de rádio
“PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”; por outro lado, coloca não haver propaganda eleitoral na
coincidência do nome do programa ser o mesmo do nome de candidato e ora investigado
ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Em decisão constante do ID 27311214, suspendeu-se a tramitação deste feito por conta de
incidentes de exceção de suspeição, posteriormente rejeitado pelo Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, conforme certidão constante do ID 39266723.
Dando-se prosseguimento a este feito, em decisão constante do ID 39306818, determinou-se a
reunião deste feito com os processos de n. 0600423-66.2020.6.04.0008 e 0600646-
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19.2020.6.04.0008, julgou-se prejudicado o pedido de tutela provisória bem como determinou-se
a citação dos investigados.
Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela
improcedência do pedido (ID 72977525), entendendo não restar configurada propaganda ilícita e
tampouco abuso de poder na espécie.
Em despacho constante do ID 73787144, determinou-se o sobrestamento deste feito para fins de
tramitação e julgamento conjuntos com o processo de n. 0600646-19.2020.6.04.0008.
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
 
Relatados os três processos. Decido.
 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO:
 
Em não havendo preliminares processuais ou questões prejudiciais de mérito restantes a serem
apreciadas na espécie, passo desde logo ao exame do mérito.
Nesse ponto, fato comum aos três processos analisados nesta sentença é que há dois pontos
cuja censura jurisdicional se pleiteia na espécie, a saber:
 

Prática de “contrapropaganda” ilícita praticada pelo programa de rádio “PROGRAMA
ROBSON TIRADENTES” em face de candidaturas opositoras à chapa para as eleições
municipais majoritárias de 2020 representada pelos investigados ROBSON ROBERTO
TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, descumprindo-se as regras
eleitorais do artigo 243, III, IV e IX, do Código Eleitoral, no artigo 45, III e §§ 1º e 2º, da Lei
n. 9.504/1997 e no artigo 43, IV e §§ 2º e 3º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019; e

A.

Prática de abuso de poder econômico de meios de comunicação social pelo fato do
programa de rádio “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”, além de fazer apologia à chapa
dos investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA
DA SILVA, induziria os eleitores ao erro ao possuir o mesmo nome de candidatura (“Robson
Tiradentes”) utilizado pelo representado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR,
descumprindo-se as regras eleitorais do artigo 45, IV e VI e §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.504/1997
e do artigo 43, III e V e §§ 2º e 3º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019).

B.

  
Estabelecidos tais parâmetros, relativamente ao item A, a veiculação do programa de rádio
“PROGRAMA ROBSON TIRADENTES” durante o curso do processo eleitoral e especialmente
nos dias  7.9.2020, 11.9.2020, 14.9.2020, 15.9.2020 (objeto dos processos de n. 0600423-
66.2020.6.04.0008 e 0600563-03.2020.6.04.0008) e no dia 10 de novembro do corrente ano
(objeto do processo de n. 0600646-19.2020.6.04.0008), conforme já entendido anteriormente por
este Juízo na decisão constante do ID 39299482 dos autos de processo de n. 0600646-
19.2020.6.04.0008, embora utilizando-se de palavras fortes e de críticas contundentes transitando
pela muito tênue linha que se degradaria com facilidade em desrespeito pessoal à figura de
candidatos disputantes nas eleições municipais majoritárias de 2020, efetivamente noticiou e
comentou fatos relativos à rotina comunitária e – assevere-se – nem sempre a realidade
municipalista corresponde ao discurso “otimista” dos administradores públicos, afigurando-se
inevitável qualquer desagrado destas com sua mera veiculação.
Por outro lado, quanto aos incidentes efetivamente ocorridos na noite do dia 09 de novembro e
que findaram por ter repercussão efetivamente criminal – processo de n. 0001387-
13.2020.8.04.3800, ora em tramitação perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Coari/AM e ainda em sua fase postulatória – não caracterizando necessariamente
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contrapropaganda ou propaganda eleitoral negativa na forma dos artigos 45, III, e 53, § 1º, ambos
da Lei n. 9.504/1997 e do artigo 43, IV, da Resolução-TSE n. 23.610/2019, afigurando-se como
críticas decorrentes do calor do processo eleitoral, mas não propaganda eleitoral ilícita.
Pelo contrário, apresentam-se os exemplos acima citados, com as ressalvas quanto à postura
relativas à educação e às boas maneiras (o que deve ser “julgado” por seus ouvintes ao final),
como típico exercício de atividade jornalística em seu aspecto opinativo, e dele exsurge
naturalmente o direito de crítica.
Direito de crítica este que faz parte inarredável do direito fundamental de liberdade de expressão
(artigo 5º, IX, Constituição da República) e cuja tutela deve restar resguardada por este Juízo
eleitoral. O “livre mercado de ideias” como projeto constitucional, se não impede sanções
posteriores (afinal, não há imunidade ou isenção contra eventuais ilícitos ou abusos praticados),
impede a prévia censura e somente deve ser sindicável com a devida contenção pelo Poder
Judiciário e pelos órgãos de controle.
Conforme coloca Daniel Sarmento:
 

“Os termos empregados pelo constituinte tiveram o propósito de alargar ao máximo o
raio da proteção da liberdade de expressão. Com efeito, ainda que se possa
estabelecer definições mais ou menos restritas para o que seja atividade “artística”, ou
“científica”, as expressões “atividade intelectual” e “de comunicação” são amplas o
suficiente para abarcarem sob o pálio do direito fundamental em análise todo tipo de
manifestação de ideias, opiniões ou sentimentos, e ainda a transmissão de
informações sobre qualquer tema ou assunto.” (apud CANOTILHO, J. J. Gomes et alli.
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 273)

 
Nesse sentido, afigura-se bastante salutar o seguinte precedente do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral, asseverando-se que a mera postura crítica não caracterizaria propaganda eleitoral:
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR
E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART.
22 DA LC 64/90. MÍDIA IMPRESSA. JORNAL. EMISSORA DE RÁDIO. AUSÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A mídia impressa pode posicionar-se favoravelmente a determinada
candidatura sem que isso caracterize de per si uso indevido dos meios de
comunicação social, devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais
excessos. Precedentes.
2. A imparcialidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por serem
objeto de outorga do poder público, não significa ausência de opinião ou de
crítica jornalística, mas sim impedimento de que assumam uma postura que
caracterize propaganda eleitoral em favor de candidato. Precedentes.
3. É notório o confronto midiático nas Eleições 2014 para o cargo de governador
do Pará. No julgamento da AIJE 3170-93, cuja improcedência foi confirmada por
esta Corte Superior, em que figuraram como investigantes os ora investigados
(Helder Barbalho e Joaquim de Lira Maia), e, como investigados, seus
adversários políticos (Simão Jatene e José Ronaldo Brasiliense), constataram-se
inúmeras matérias tanto favoráveis como contrárias a ambos por diversos meios
de comunicação local.
4. Porém, as matérias veiculadas na Rádio Clube do Pará e na Rede Brasil
Amazônia de Televisão (RBA) não extrapolaram a liberdade de informação
jornalística, pois as críticas feitas a Simão Jatene, em sua maioria por
apresentadores e pessoas convidadas a participar de programas das emissoras,
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referiram-se a fatos de conhecimento público, não sabidamente inverídicos, e de
interesse da sociedade (por exemplo, atos de sua gestão como Governador),
sem referência às candidaturas ou pedido de voto.
5. De todo modo, não houve desequilíbrio entre os candidatos apto a
comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, pois a mesma conduta
reputada ilícita pela agravante foi praticada em seu favorecimento.
6. Não se comprovou suposto abuso de poder econômico por suposto excesso
de gastos com a veiculação das mídias.
7. Manutenção do aresto do TRE/PA que se impõe, na linha do parecer da d.
Procuradoria-Geral Eleitoral.
8. Agravo regimental desprovido. (TSE, processo n. 0002503-10.2014.6.14.0000,
RO - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 250310 - BELÉM – PA, rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 12.2.2019, v.u., DJe 27.3.2019, p. 58) (grifo nosso)

 
De igual maneira, salutar a referência ao seguinte precedente do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia em situação similar ocorridas nas eleições municipais de 2016:
 

Recurso. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Programa de rádio.
Comentários do locutor. Suposto vilipêndio aos artigos 36, § 2º e 45, III e IV da
Lei nº 9.504/97. Inexistência. Típico exercício de atividade jornalística. Liberdade
de imprensa. Liberdade de manifestação. Direito de fiscalização e crítica por
parte do cidadão. Pressupostos da Democracia. Desprovimento. 1. Os
comentários efetuados pelo apresentador de programa de rádio, desde que não
configurem mácula à imagem de qualquer possível candidato ao pleito vindouro
ou mesmo que apologias a candidaturas outras, encontram-se dentro do limite
de liberdade de expressão, de imprensa e comunicação, própria do regime
democrático de direito; 2. Não há que se falar em burla às vedações contidas nos
artigos 36, § 2º e 45, III e IV da Lei nº 9.504/97, eis que, in casu, o apresentador
não excedeu os limites inerentes à atividade jornalística; 3. Recurso a que se
nega provimento para manter a sentença de primeiro grau sem retoques.
(TRE-BA - RE: 43090 ITAGIBÁ - BA, Relator: FÁBIO ALEXSANDRO COSTA BASTOS,
Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Volume 18:21, Data 20/09/2016) (grifo nosso)

 
Dessa maneira, em concordando-se com o entendimento exarado pelo representante ministerial,
não merece acolhimento o argumento de contrapropaganda ou propaganda eleitoral negativa
referido no item A.
Relativamente ao item B, situação muito diversa se apresenta, restando demonstrado o
argumento da prática de abuso de poder econômico pelo uso indevido de meios de comunicação
mediante o tratamento privilegiado junto à candidatura do representado ROBSON ROBERTO
TIRADENTES JÚNIOR.
Ora, é incontroverso de que o referido candidato e ora representado comandava programa de
rádio sob o nome “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES” (mesma nominação conferida a sua
candidatura conforme se verifica pela leitura dos autos de processo de n. 0600084-
10.2020.6.04.0008) até a data em que foi escolhido em convenção partidária (12.9.2020), sendo
que sua condição de pré-candidato não era discutida ou colocada em dúvida antes mesmo desse
período.
Mesmo com seu afastamento do programa e a despeito da coincidência do novo apresentador –
seu genitor e ora investigado ROBSON ROBERTO TIRADENTES – terem na prática o mesmo
nome, a manutenção do nome do programa de rádio matinal e as persistentes chamadas do
programa fazendo menção ao nome “ROBSON TIRADENTES” (igual ao do nome de candidato
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indicado para constar no dia da votação, qual seja “ROBSON TIRADENTES”), o que, além de ser
de conhecimento geral – dispensando-se, a priori, produção de prova conforme estabelece o
artigo 374, I, do Código de Processo Civil – pode-se comprovar pelo áudio e pela transcrição do
programa exibido no dia 24.9.2020 (ID’s 15833305 e 15833306 – processo de n. 0600423-
66.2020.6.04.0008; ID 21241110 – processo de n. 0600563-03.2020.6.04.0008), dando conta de
que a abertura do programa se realizava sempre com o jingle “ROBSON TIRADENTES ESTÁ
COM VOCÊ”.
Por outro lado, no programa veiculado no dia 16.9.2020, o ouvinte identificado como “Raimundo”
expressamente fez a “ligação” entre o programa de rádio “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”
e a figura do candidato e ora representado ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR.
Pertinente a referência ao seguinte trecho do áudio a partir do momento 00:10 ID’s 15833347 e
15833349 – processo de n. 0600423-66.2020.6.04.0008):
 

“Robson (o investigado ROBSON ROBERTO TIRADENTES): O quê que você
manda, querido?”
“Ouvinte: Primeiro eu quero parabenizar o programa. O criador desse
programa, que é o Robson Tiradentes Jr. Esse rapaz corajoso né, que trouxe...  Que
deu a oportunidade pro povo de Coari se manifestar, que a gente vivia
aqui preso ao sistema.”

 
Nesse contexto, no programa veiculado no dia 15.9.2020, especialmente a transcrição constante
do ID 15833345 – processo de n. 060423-66.2020.6.04.0008 e do ID 21236970 – processo de n.
0600563-03.2020.6.04.0008, embora conste a veiculação de problemas de determinado bairro da
cidade de Coari/AM bem como a opinião de moradores sobre a qualidade dos serviços públicos
prestados e a conduta dos agentes públicos detentores de mandatos na municipalidade, finda por
chamar a atenção a ênfase, combinando-se opinião dada quanto à viabilidade jurídica da
candidatura do então prefeito municipal nas eleições municipais majoritárias de 2020 e a
pesquisa veiculada em portal de mídia, sobre a viabilidade fática da candidatura do investigado
ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR para alcançar o respectivo sucesso eleitoral,
embora houvesse outras candidaturas em curso, sendo muito difícil escapar da conclusão de que
apresentou-se não apenas como mera informação jornalística, mas verdadeira “apologia” desta
candidatura específica.
Os fatos acima discriminados, permitindo-se este Juízo eleitoral discordar das conclusões do
nobre Parquet, permitem caracterizar a priori não apenas tratamento privilegiado na forma do
artigo 45, IV e VI e §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.504/1997 e do artigo 43, III e V e §§ 2º e 3º, da
Resolução-TSE n. 23.610/2019, mas igualmente abuso de poder econômico no uso indevido de
meios de comunicação, ou seja, abuso de poder midiático.
Nesse sentido, conforme coloca Rodrigo Lopez Zilio:
 
 

“Em síntese, a ideia é vedar às emissoras de rádio e TV, em sua programação normal,
qualquer espécie de tratamento privilegiado ou a veiculação de opinião favorável ou
contrária a qualquer candidato, partido ou coligação, de modo que existe um controle
amplo em relação ao conteúdo veiculado pelas emissoras de rádio e televisão.”
(Direito Eleitoral, 7ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora JusPodivm, 2020,
p. 453)

 
No que é complementado por José Jairo Gomes:

 
“O abuso de poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de ações
desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de suas
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funções precípuas, passam a atuar como ostensiva ou veladamente para influenciar a
formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos quando
do exercício do sufrágio e, pois, de determinar o sentido de seus votos em proveito ou
detrimento de candidaturas ou partidos políticos.” (Direito Eleitoral. 16ª edição revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas, 2020, p. 742)

 
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral reconhece esta figura ilícita e sua especialização como
forma de abuso de poder. Veja-se o seguinte precedente:
 

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 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) (grifo nosso)

 
De igual maneira, veja-se o seguinte precedente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, abordando a situação de programa de rádio apresentado por então candidato a vereador:
 

Consulta. Vereador. Tempestividade. Consulta protocolizada antes da deflagação
do processo eleitoral. Legitimidade do consulente. Art.30, VIII, do Código
Eleitoral. Emissoras de rádio e televisão. Divulgação, em sua programação
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normal e noticiário, de nome de programa que se refira a candidato escolhido em
convenção. Proibição. Aplicação do §1ºdo art. 45 da Lei nº11.300/06. Consulta
conhecida e respondida nos termos do art. 17, VI, da Resolução nº
22.158/2006/TSE e da deliberação do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
aplicabilidade da Lei nº11.300/06. (TRE/MG, CONSULTA n 314/2006 - belo
horizonte/MG, relator Tiago Pinto, julgado em 14.6.2006, publicado em 21.7.2006, p.
101)

Veja-se igualmente o seguinte precedente do Colendo Tribunal Superior Eleitoral relativamente a
programa apresentado por candidato apresentador de programa de televisão:
 

ELEIÇÕES 2006. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROGRAMA DE TELEVISÃO.
APRESENTAÇÃO. CANDIDATO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO. ART. 45, § 1º, LEI
Nº 9.504/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Há violação ao disposto no art. 45, § 1º, da Lei nº 9.504/97 se a emissora de
rádio ou TV veicula programa cujo apresentador é candidato escolhido em
convenção, ainda que em tal programa não se faça menção à candidatura ou a
outros aspectos relativos às eleições (Precedente: Consulta nº 432/DF, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 19.6.1998).
2. O fato de o candidato ser professor universitário e não apresentador
profissional de TV é insuficiente para eximir a emissora da ofensa à lei eleitoral,
uma vez que o art. 45, § 1º da Lei nº 9.504/97 não diferencia se o apresentador ou
comentarista é profissional da mídia ou não, dispondo apenas que é vedado às
emissoras "transmitir programa apresentado ou comentado por candidato
escolhido em convenção" .
3. A vedação do art. 45, § 1º, da Lei das Eleições enseja, a princípio, conflito
abstrato entre o princípio da isonomia na disputa eleitoral e a garantia
constitucional à liberdade profissional. Todavia, em juízo de aplicação das
normas, deve-se prestigiar o princípio da isonomia, uma vez que, in casu, há
possibilidade concreta de exercício de atividade profissional que não implica
veiculação em programa televisivo. (Precedentes: MS nº 1.291/RJ, Rel. Min.
VILAS BOAS, DJ de 29.10.1990; MS nº 1301/RO, Rel. Min. ROBERTO ROSAS,
julgado em 24.9.1990). Na espécie, consta no v. acórdão recorrido que o
candidato era, também, professor universitário, de onde se conclui que, mesmo
afastado da apresentação do programa de TV, poderia continuar exercendo o
magistério.
4. Recurso especial provido para aplicar multa ao Canal Universitário de São
Paulo no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais) (art. 45, § 2º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 16, § 1º da Resolução-TSE nº 22.261/2006). (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 28400 - SÃO PAULO – SP, rel. Min. Félix Fischer, j. 26.8.2008, v.u., DJE
11.9.2008, p. 8) (grifo nosso)

Observando-se as colocações externadas pelo representante ministerial eleitoral acerca da
inaplicabilidade de tais precedentes, é salutar a referência ao seguinte precedente do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Pará em caso de propaganda dissimulada realizada por rádio em
favor do candidato investigado ao longo do tempo, de modo a promover-lhe a pessoa pública:
 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. AIJE. CANDIDATO A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. PROGRAMA DE RÁDIO COM FINALIDADE ELEITOREIRA. ART. 22 DA
L E I  C O M P L E M E N T A R  6 4 / 9 0 .  A B U S O  D E  P O D E R  E C O N Ô M I C O .
CARACTERIZAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ZONAL REFORMADA. SANÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
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Recurso eleitoral contra sentença do primeiro grau que julgou improcedente
ação de investigação judicial eleitoral contra quatro investigados, envolvendo
candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e terceiro, por abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação. 2. Aduz-se na inicial que
os investigados, ora recorridos, teriam integrado um esquema em que se
estruturou e preparou uma emissora de rádio no município e posteriormente fez-
se uso dela para promover a candidatura de dois dos investigados perante o
eleitorado da cidade no contexto do pleito de 2020. 3. Alega-se que o investigado
que se tornou candidato a prefeito, ora recorrido, teria, durante seus dois
mandatos na prefeitura, doado terreno público à referida rádio, comprado
mobiliário na condição de pessoa física e a contratado para prestar serviços de
divulgação dos atos da prefeitura com inexigibilidade de licitação.
Posteriormente, após deixar o cargo, teria se tornado radialista na referida
emissora, participando de um programa semanal que teria sido utilizado com
finalidade eleitoreira para preparar sua campanha para reeleição ao terceiro
mandato, o que configuraria abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação. 4. Na sentença, o juiz do primeiro grau entendeu que as
condutas descritas não se enquadravam como abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação, visto que os programas cujas gravações
foram anexadas aos autos são de datas precedem o início oficial da condição de
candidatos dos investigados, o que impossibilitariam que fossem eventualmente
sancionados em sede de ação de investigação judicial eleitoral. 5. Em recurso
eleitoral, a coligação autora da ação requereu a reforma da sentença zonal para
cassar o registro de candidatura dos candidatos e aplicar sanção de
inelegibilidade a todos os investigados na forma do art. 22, XIV, da Lei
Complementar 64/90, argumentando que o escopo da ação de investigação
judicial eleitoral permite a análise de fatos anteriores ao registro de candidatura e
que a realização do referido programa de rádio por parte dos investigados teria
tido inegável potencial de abalar o equilíbrio da corrida eleitoral devido à
relevância desse tipo de meio de comunicação e à exclusividade com que os
investigados ele fizeram uso. 6. Em contrarrazões, os investigados, ora
recorridos, levantaram preliminar de inépcia por supostamente não se seguir,
dos fatos narrados, os pedidos formulados pela recorrente, de acordo com o art.
330, § 1º, III, do Código de Processo Civil. 7. Contudo, a hipótese de inépcia da
inicial do art. 330, 1º, III, do CPC/2015 consiste na simples exigência de entre a
narração fática e a demanda proposta não haja incompatibilidade lógica, ou, por
outras palavras, que de uma coisa não seja juridicamente impossível se seguir a
outra. 8. Em termos abstratos, o uso de programas de rádio com alcance por
toda a extensão do município para supostos fins de campanha nada tem de
logicamente incompatível com a caracterização de abuso de poder econômico e
uso indevido dos meios de comunicação. Portanto, não há que se falar de
inépcia como querem os recorridos. Preliminar rejeitada. 9. Dado que o processo
eleitoral incorpora a sistemática processual civil, considera-se que todos os
fatos alegados pela autora e não questionados pelos investigados nem em
contestação nem em contrarrazões são verdadeiros, de acordo com o art. 341,
caput, do Código de Processo Civil. 10. Analisando-se dessa maneira o
processo, observa-se que em momento algum foram contestadas as alegações
de que o recorrido que se tornou candidato a prefeito teria doado terreno da
prefeitura, financiado o mobiliário da rádio, contratado seus serviços com
inexigibilidade de licitação, passado a exercer a função de radialista na mesma
emissora após o fim de seu segundo mandato e participado de cada um dos
programas aludidos na inicial. Apenas se contestou se entre esses fatos haveria
algum nexo que lhes conferiria caráter ilícito, motivo pelo qual todos esses fatos
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podem ser considerados incontroversos e verdadeiros. 11. Não cabe o
argumento de que a interposição de recurso eleitoral nas outras ações em que
os ora recorridos são processados por propaganda antecipada enfraqueceriam a
argumentação apresentada em seu desfavor no presente recurso, já que se
constatou que todos esses já transitaram em julgado, mantendo-se as
condenações contra os ora recorridos proferidas no primeiro grau. 12. O art. 22,
caput, da Lei Complementar 64/90 estabelece que a ação de investigação judicial
eleitoral é cabível para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político.
13. Quanto ao escopo da noção de abuso de cuja apuração cuida a ação de
investigação judicial eleitoral, define o art. 22, XVI, da LC 64/90 que este fica
configurado não com a exigência de constatação da potencialidade de as
práticas alterarem o resultado do pleito, bastando a comprovação da gravidade
das circunstâncias em que os fatos se deram. 14. Em sociedades democráticas,
os meios de comunicação fazem parte da estrutura da esfera pública na qual se
forma a opinião pública, a qual desempenha papel central na formação do juízo
de cada eleitor a respeito dos candidatos no pleito, de sorte que, quem controla
os meios de comunicação virtualmente controla o rumo das eleições. 15. Pelas
provas juntadas aos autos, fica claro que o recorrido que se tornou candidato a
prefeito tinha conhecimento da influência que seu programa exercia perante o
público do município. Em várias oportunidades, fez comentários não apenas
sobre projetos que pretendia promover caso fosse eleito, como também pessoas
específicas a indicar para cargos dentro da administração municipal ou mesmo
fontes e destinações a serem dadas a recursos públicos, fazendo declarações
que se mostram verdadeiras promessas de campanha. 16. As condutas
praticadas pelo recorrido que veio a se candidatar a prefeito revestem-se de
especial gravidade, mesmo porque a rádio envolvida na realização dos
programas era, como fica claro nos autos, a única com capacidade técnica para
alcançar toda a extensão do município, não enfrentando nenhum tipo de
concorrência nesse aspecto, o que comprova a dimensão do poder de influência
possuído pelo recorrido ao exercitar com propósitos eleitorais as suas
atividades como radialista. 17. Também não procede o argumento de que as
declarações feitas pelos recorridos retratadas nas gravações juntadas aos autos
eram lícitas porque proferidas antes dos registros de candidatura dos candidatos
na forma do art. 1º, § 1º, I, da Emenda Constitucional nº 107/2020. Isso porque
esse dispositivo permite a participação de candidatos e pré-candidatos em
programas de rádio e televisão na qualidade de convidados eventuais, não como
um dos profissionais responsáveis pela realização regular do programa, como é
o caso no presente processo. 18. Em se tratando de ação de investigação judicial
eleitoral, diz-se que há abuso de poder econômico quando uma autoridade
dispõe de certa posição ou fonte de recursos que excede o escopo do exercício
normal de suas funções, conferindo-lhe a possibilidade de levar a efeito seus
interesses ou agendas com vantagem em relação a outros. 19. As condutas
praticadas pelo recorrido que se tornou candidato a prefeito preenchem
indubitavelmente os requisitos para caracterização de prática abusiva do poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Isso porque os atos que
conferiram à rádio o destaque de que veio a gozar (doação de terreno, compra de
mobília e contratação pela prefeitura) só foram possíveis em virtude dos poderes
que possuía como prefeito do município. 20. Ao utilizar as oportunidades dos
programas de rádio para sua autopromoção, o recorrido, depois candidato a
prefeito, desvirtuou o propósito dos meios de comunicação, aproveitando-se do
alcance da rádio em questão para transmitir injunções favoráveis à sua
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campanha em vez de serviços de informação do público ouvinte. 21. Em sede de
ação de investigação judicial eleitoral, não há óbice ao exame de fatos anteriores
ao registro de candidatura. Precedentes. 22. Pelas razões apresentadas, conclui-
se que merece reforma a sentença zonal para reconhecer a prática de abuso de
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por parte do
recorrido que concorreu a prefeito, o que lhe atrai a aplicação da sanção de
inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, em conformidade com o art. 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90. 23. No que se refere aos outros três investigados,
ora recorridos, não se encontraram nos autos evidências suficientes que
comprovassem a gravidade de suas condutas, pelo que não se vê razão que
justifique a reforma da sentença do primeiro grau contra eles. 24. Sentença zonal
parcialmente reformada. Aplicação de inelegibilidade contra o investigado, ora
recorrido, logo após candidato a prefeito do município. Sentença zonal mantida
sem aplicação de sanção contra os demais investigados, ora recorridos. 25.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PA - RE: 060065955 MOCAJUBA - PA, Relator: JUÍZA FEDERAL CARINA
CÁTIA BASTOS SENNA, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data de Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 153, Data 12/08/2021, Página 10-13) (grifos
nossos)

Nesse contexto, frente ao conflito entre a norma princípios fundamentais de liberdade de
expressão (artigo 5º, IX, Constituição da República) e de isonomia na disputa eleitoral (artigo 14,
§ 9º, Constituição da República), a comprovada prática de abuso de poder dos meios de
comunicação enseja a intervenção deste Juízo com a preponderância casuística da segunda
norma-princípio em juízo de ponderação.
Logo, a resposta ao ponto “B” deve ser positiva com o reconhecimento da prática de abuso de
poder midiático e de propaganda eleitoral ilícita.
Vencido este ponto e passando ao exame da potencialidade lesiva da conduta, primeiramente se
coloque que tal critério deve ser analisado sob a égide do inciso XVI do artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/1990, que veio a delimitar a análise deste requisito pela gravidade das
circunstâncias do ilícito eleitoral de modo que afete a normalidade ou a legitimidade do pleito
eleitoral, tais como o momento em que o mesmo foi praticado, o meio pelo qual foi praticado, a
hipossuficiência econômica e a condição cultural do eleitor, a intensidade da disputa eleitoral –
que não se traduz exatamente em diferença de votos, embora possa servir de baliza para
ponderação – entre outros.
Conforme coloca José Jairo Gomes:
 

“Note-se que a aptidão lesiva do ilícito considerado não se encontra necessariamente
vinculada ao resultado quantitativo das eleições, mas à sua qualidade, à confiança que
o processo democrático de escolha deve inspirar. Portanto, não é necessária a
demonstração do real desequilíbrio do pleito, isto é, que os eleitores efetivamente
votaram ou deixaram de votar em determinado candidato em virtude do ilícito
suscitado. Mesmo porque o estabelecimento dessa relação causal seria impossível de
ser feita tendo em vista o segredo do voto.”
“O que importa realmente é a existência objetiva dos eventos abusivos, a gravidade
deles e a prova de sua potencial lesividade à integridade, normalidade e legitimidade
do processo eleitoral, bens jurídico-constitucionais que a referida norma almeja
proteger.” (Op. Cit., p. 754-755)

 
Veja-se, igualmente, o seguinte precedente do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
 

AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS OPOSTOS À DECISÃO MONOCRÁTICA.
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RECEBIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COMO AGRAVO. PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AIJE E
AIME. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
 
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos à
decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia
processual e da fungibilidade. Precedentes.
 
2. Em sede de agravo regimental, não se admite a inovação de teses recursais.
 
3. A Corte de origem, analisando detidamente a prova dos autos, no tocante à
exacerbação da quantidade de exames médicos autorizados no período eleitoral,
concluiu pela caracterização de abuso do poder econômico atrelado ao abuso do
poder político, bem como pela potencialidade dos fatos para interferir no
resultado do pleito.
 
4. Afastar a conclusão do Tribunal a quo demandaria, efetivamente, o reexame do
conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial
(Enunciados nos 7/STJ e 279/STF).
 
5. É possível o enquadramento jurídico dos fatos pelo TSE, desde que a análise
restrinja-se às premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido.
 
6. 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 no emprego desses recursos em seu
favorecimento eleitoral. Precedentes.
 
7. Não obstante o exame do requisito da potencialidade não se prender ao
resultado das eleições, nada impede que a diminuta diferença de votos entre o
primeiro e o segundo colocados no pleito reforcem a sua ocorrência.
Precedentes.
 
8. A transcrição de ementa, in casu, não se presta para configurar o dissenso
estabelecido no art. 276, I, b, do Código Eleitoral, visto não tratar a hipótese de
dissídio notório, mesmo porque a tese relativa à presunção de veracidade de
documento público sequer foi debatida na Corte de origem.
 
9. O princípio do livre convencimento autoriza o juiz a dispensar a prova que não
se demonstre necessária para a aferição da verdade real.
 
10. Agravos regimentais desprovidos. (TSE, AgR – REspe 1622602 – Timóteo/MG,
rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, j. 1º.12.2011, v.u. e por maioria, DJ
9.2.2012, p. 43) (grifo nosso)

 
Sob tais parâmetros, é de rigor reconhecer a gravidade das circunstâncias do ilícito eleitoral
praticado, sobretudo quanto à persistente veiculação do slogan “ROBSON TIRADENTES ESTÁ
COM VOCÊ”, permitindo-se quase que automaticamente a ligação entre o programa de rádio
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“PROGRAMA ROBSON TIRADENTES” e a pessoa do candidato ROBSON ROBSON ROBERTO
TIRADENTES JÚNIOR e que só cessou com o cumprimento da medida liminar datada de
12.11.2020, abrangendo todo o período de processo eleitoral, com evidentes benefícios à sua
pessoa pública, ainda mais quando se considera que, a despeito de nunca ter disputado
eleitoralmente quaisquer cargos eletivos anteriormente nesta municipalidade, findou por ter
expressiva votação, alcançando a segunda colocação na totalidade de votos válidos nas eleições
municipais majoritárias de 2020, mesmo com os resultados modestíssimos das agremiações
partidárias SOLIDARIEDADE e PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC componentes da chapa nas
respectivas eleições municipais proporcionais, não tendo elegido nenhum de seus candidatos a
vereador.
Em suma, foram beneficiários diretos e exclusivos dos ilícitos eleitorais reconhecidos nos
processos de n. 0600646-19.2020.6.04.0008, 0600563-03.2020.6.04.0008 e 0600423-
66.2020.6.04.0008 e sem os quais resta considerável dúvida de suas possibilidades de
alcançarem os resultados que findaram por atingir sem tal apoio.
Assevere-se que as penalidades decorrentes da sanção por abuso de poder atingirão tão
somente os investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO
COSTA DA SILVA, os dois primeiros como beneficiados pelo ilícito eleitoral, e os investigados
ROBSON ROBERTO TIRADENTES e RAIONE CABRAL QUEIROZ como praticantes diretos dos
ilícitos eleitorais, vez que apresentadores do “PROGRAMA ROBSON TIRADENTES”, por se
tratarem de sanções de cunho político-pessoal e não se estendendo a pessoas jurídicas – caso
das agremiações partidárias SOLIDARIEDADE e PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC e da
pessoa jurídica DMP DESIGN MARKETING E PROPAGANDA LTDA. – RÁDIO TIRADENTES DE
COARI.
Por fim, afiguram-se aplicáveis as penalidades previstas no artigo 45, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.
9.504/1997 e do artigo 43, §§ 2º e 3º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019 com a aplicação de
multa (no caso dos investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR, JANDER SYLVIO
COSTA DA SILVA e DMP DESIGN MARKETING E PROPAGANDA LTDA. – RÁDIO
TIRADENTES DE COARI) e de cancelamento do registro de candidatura (caso dos investigados
ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA), não
alcançando a pessoa dos investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES, RAIONE CABRAL
QUEIROZ, SOLIDARIEDADE e PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC por ausência de previsão
legal quanto aos apresentadores do programa e às agremiações partidárias.
As penalidades eleitorais pecuniárias deverão ser as requeridas pelo investigante – a saber, a
condenação ao pagamento de multa, arbitrando-se no valor de R$ 21.282,00 (Vinte e Um Mil,
Duzentos e Oitenta e Dois Reais) em desfavor dos investigados ROBSON ROBERTO
TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA) e de R$ 106.410,00 (Cento e Seis
Mil, Quatrocentos e Dez Reais) em desfavor do investigado DMP DESIGN MARKETING E
PROPAGANDA LTDA. – RÁDIO TIRADENTES DE COARI (art. 45, §§ 1º e 2º, Lei n. 9.504/1997;
artigo 43, §§ 2º e 3º, Resolução-TSE n. 23.610/2019).
O valor da pena pecuniária se justifica por conta da mediana capacidade econômica dos
investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA
conforme se verifica por seu processo de registro de candidatura (processo de n. 0600084-
10.2020.6.04.0008) e pela alta capacidade econômica da investigada DMP DESIGN
MARKETING E PROPAGANDA LTDA. – RÁDIO TIRADENTES DE COARI como gestora de um
poderoso grupo de comunicação regional, como é de conhecimento público e notóriol.
Amparado em tais razões, em estando demonstradas a propaganda eleitoral ilícita e a prática de
abuso de poder midiático e a gravidade das circunstâncias de sua ocorrência, de modo a
configurar-lhe a potencialidade lesiva, é de rigor concluir-se pelo parcial acolhimento do pedido da
parte representante com as consequências legais correspondentes.
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III – DO DISPOSITIVO:
 
Posto isto e em dissonância com o parecer ministerial, com esteio no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, no artigo 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.504/1997, no artigo 43, §§ 2º e 3º, da
Resolução-TSE n. 23.610/2019 e nos artigos 7º, parágrafo único, e 23, ambos da Lei
Complementar n. 64/1990, resolvo o mérito deste feito e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO inserto nas iniciais dos autos de processo de n. 0600646-
19.2020.6.04.0008, 0600563-03.2020.6.04.0008 e 0600423-66.2020.6.04.0008 e, por
conseguinte:
 

DECLARO A INELEGIBILIDADE dos investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES
JÚNIOR, JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA, ROBSON ROBERTO TIRADENTES e
RAIONE CABRAL QUEIROZ pelo prazo de oito anos a contar da data da eleição (art. 1º, I,
“d”, Lei Complementar n. 64/1990);

A.

DETERMINO o cancelamento do registro de candidatura dos investigados ROBSON
ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA com seus
consectários legais;

B.

CONDENO os investigados os investigados ROBSON ROBERTO TIRADENTES JÚNIOR e
JANDER SYLVIO COSTA DA SILVA ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00
(Vinte e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais), com atualização monetária e juros legais
moratórios na forma estabelecida pela justiça especializada eleitoral; e

C.

CONDENO a investigada DMP DESIGN MARKETING E PROPAGANDA LTDA. – RÁDIO
TIRADENTES DE COARI ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410,00 (Cento e Seis
Mil, Quatrocentos e Dez Reais), com atualização monetária e juros legais moratórios na
forma estabelecida pela justiça especializada eleitoral.

D.

 
Confirmo os termos da decisão concedente de tutela provisória constante do ID 39299482
– processo de n. 0600646-19.2020.6.04.0008.
Sem custas (artigo 4º, Resolução-TSE n. 23.478/2016).
Proceda o cartório eleitoral às medidas necessárias para cálculo, inscrição e cobrança da multa
eleitoral aplicada, para o cancelamento do registro de candidatura e para o registro da
inexigibilidade após o trânsito em julgado ou eventual julgamento pela instância ad quem.
Após o trânsito em julgado e realizadas as diligências necessárias, arquive-se com baixa na
distribuição.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Intimem-se, mediante forma eletrônica e por meio de seus procuradores, as partes.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coari, 07 de Setembro de 2021.

 
 

_______________________
FÁBIO LOPES ALFAIA

Juiz Eleitoral – 8ª ZE
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