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- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO -
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - INSTALAÇÃO 
DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO 
CORES QUE SUPOSTAMENTE REMETERIAM AO 
PARTIDO POLÍTICO DO CANDIDATO À REELEIÇÃO, COM 
O PROPÓSITO DE REALIZAR PROPAGANDA ELEITORAL 
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE 
CARACTERIZAR PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA - DESPROVIMENTO. 

Vistos etc. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, a unanimidade, em conhecer do recurso e, afastada a preliminar de 
decadência, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator, que integra a 
decisão. 

ACÓRDÃO N. 2 9 1 8 2 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 
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R E L A T Ó R I O 
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a 

sentença proferida pelo Juízo da 95a Zona Eleitoral de Joinville que julgou 
improcedente o pedido formulado na representação ajuizada em face do então 
candidato ao cargo de prefeito do município de Joinville, Carlito Merss, sob a 
alegação de que haveria ele, valendo-se de sua posição de chefe do poder executivo 
municipal, instalado diversos postes de iluminação pública pintados em cores que 
remeteriam àquelas tradicionalmente utilizadas por seu partido político (vermelha e 
branca). 

Em suas razões de fls. 31-37 (verso), o Recorrente alega que: 

- "Inicialmente rechace-se o argumento defendido na sentença 
objurgada no sentido de que a ausência de símbolo propriamente dito, do partido do 
candidato representado na propaganda em vergaste, no caso uma estrela, seria 
suficiente para descaracterizá-la enquanto propaganda eleitoral, haja vista que, como 
se verá adiante, no entendimento da jurisprudência pátria, o simples uso das cores 
de partido político em obras públicas, para além de formarem um símbolo em si, 
quando aliada a outras circunstâncias, é condição suficiente, per se, para perfazer 
propaganda eleitoral e, assim, desequilibrar o pleito eleitoral" (fls. 32 - verso); 

- "[...] as circunstâncias, por si sós, como a utilização exclusiva e 
ostensiva das cores do partido na obra pública impugnada, a proximidade entre a 
data da construção desta e o período eleitoral vindouro, a desnecessidade da mesma 
e, ainda, sua implantação no local de maior fluxo de pessoas do município, 
demonstram, a toda evidência, que a escolha da cor vermelha e demais cores não foi 
acidental, mas minuciosamente pensada para influir no voto dos eleitores"; 

- "[...] a combinação de cores mencionada, nunca antes utilizada para 
pintura de postes neste município, sequer precisaria ter sido utilizada, bem como as 
mesmas não foram mescladas com quaisquer outras, saltando aos olhos somente o 
vermelho, o branco e o verde [...]" (fl. 33); 

- "[...] ao contrário do que argumentou a defesa em sua resposta (fls. 
16-9), a presente representação nada tem de "oportunista', não tendo sido ajuizada 
antes do dia das eleições devido à complexidade da matéria, a demandar análise e 
estudo mais acurados, e ao grande volume de trabalho experimentado durante o 
período eleitoral" (fl. 34). 

Ao final, o Recorrente pugna pelo "conhecimento e provimento do 
presente recurso, a fim de reformar a sentença a quo e aplicar a multa insculpida no 
§ 3o, do art. 36 da Lei 9.504/97 ao recorrido Carlito, nos termos da petição inicial". 

Em suas contrarrazões (fls. 41-45), o Recorrido alega que: 

- "[...] a representação proposta pelo Recorrente nem deveria ser 
conhecida, ante a decadência do direito de representar. Não é de se admitir o 
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meses após o início do período em que a propaganda eleitoral passou a ser 
permitida" (fl. 43); 

- "A obra atacada pela Recorrente faz parte e um projeto que já vinha 
sendo executado desde o mês de novembro de 2011, sendo que 8 (oito) ruas e 
avenidas já haviam sido contempladas, das 33 ruas e avenidas onde a obra ainda 
seria realizada"; 

- "Com a obra buscou-se a modernização do sistema de iluminação, 
onde estavam sendo utilizadas lâmpadas multivapor metálico de luz branca de 400 
watts, que resultavam em mais economia para a Prefeitura de Joinville. Bem como a 
manutenção de postes, haja vista que os antigos postes começaram a apresentar 
desgastes estruturais e corrosão nas ferragens"; 

-"[...] a obra em questão nada tem de propaganda extemporânea e de 
cunho eleitoreiro, mas sim extremamente necessária para a população joinvillense. 
Por que se assim não fosse, nenhum administrador público poderia dar continuidade 
às obras previstas para o município, porque seria enquadrada como propaganda 
extemporânea" (fls. 44); 

- "Se tratando de cores que foram pintadas as tampas de proteção das 
lâmpadas das luminárias dos postes, estas não fazem nenhuma alusão às cores do 
partido do recorrido e sim as cores da bandeira do município de Joinville que contém 
as cores vermelha e branca [...]"; 

-"[...] A cor vermelha foi pintada nas tampas de proteção das lâmpadas 
das luminárias dos postes, local este de pouca visibilidade para os transeuntes"; 

- "[...] a cor vermelha também é utilizada na logomarca do PMDB. O 
branco também é característica do PSDB, juntamente com o azul. O branco também 
está presente na logomarca do PSD. O vermelho também está presente na 
logomarca do PDT que estava coligado nesta eleição como PMDB" (fls. 45). 

Ao final, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. 

O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e 
provimento do recurso (fls. 48-60). 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA (Relator): 
Senhor Presidente, conheço do recurso por ser tempestivo e preencher os demais 
pressupostos de admissibilidade. 

Registro, de início, que a preliminar de decadência suscitada pelo 
recorrido não merece acolhida, pois a presente representação foi proposta em 
7.10.2012 - dia da eleição -, dentro, portanto, do prazo fatal, consoante firme 
jurisprudência do Tribunal SuperiptfEJeitSFãtTverò/s: 
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Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. Falta de interesse de agir. 

1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo final para 
ajuizamento de representação, por propaganda eleitoral extemporânea 
ou irregular, é a data da eleição, sob pena de reconhecimento de perda 
do interesse de agir. 

2. Ainda que haja segundo turno em eleição majoritária, tal circunstância não 
prorroga o termo fixado na primeira votação, sob pena de se criar critérios 
diferenciados para as eleições majoritárias e proporcionais, considerados, 
ainda, os pleitos simultaneamente sucedidos em circunscrições diversas. 

3. Conforme entendimento pacífico do Tribunal, o reconhecimento de falta de 
interesse de agir em face de inobservância de prazo para ajuizamento de 
representação não implica criação de prazo decadencial nem exercício 
indevido do poder legiferante. 

Agravo regimental a que se nega provimento [AgR-AI - Agravo Regimental 
em Agravo de Instrumento n. 10568 -Macapá/AP. Acórdão de 
20.5.2010, Rei. Min. Arnaldo Versiani - grifei]. 

Afastada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Na espécie, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou 
improcedente a representação por ele proposta, sustentando que os postes de 
iluminação pública instalados ao longo da avenida Beira-Rio foram pintados com as 
cores vermelha e branca, notadamente as cores do partido do recorrido, o Partido 
dos Trabalhadores - PT, e que "a proximidade entre a data da construção desta e o 
período eleitoral vindouro, a desnecessidade da mesma e, ainda, sua implantação no 
local de maior fluxo de pessoas do município, demonstram, a toda evidência, que a 
escolha da cor vermelha e demais cores não foi acidental, mas minuciosamente 
pensada para influir no voto dos eleitores". 

O recorrido, por sua vez, alega que a obra de iluminação pública faz 
parte da execução de um projeto de modernização do Município, que estava em 
execução desde o mês de novembro de 2011, visando à substituição de postes que 
já se encontravam danificados, bem como das lâmpadas, o que resultaria em mais 
economia e segurança para os munícipes. 

Sustenta, ademais, que as "cores que foram pintadas as tampas de 
proteção das lâmpadas das luminárias dos postes [...] não fazem nenhuma alusão às 
cores do partido do recorrido e sim às [...] da bandeira do município de Joinville [...]". 

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a 
prova constante dos autos não dá suporte à alegada realização de propaganda 
eleitoral antecipada. 

O conceito de propaganda eleitoral antecipada foi delimitado pela 
jurisprudência do Iquer manifestação 
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que, previamente aos três meses anteriores ao pleito e fora das exceções previstas 
no artigo 36-A da Lei n° 9.504/97, leve ao conhecimento geral, ainda que de 
forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política 
que se pretenda desenvolver ou as razões que levem a inferir que o beneficiário 
seja o mais apto para a função pública" (TSE. Rp. n. 203.142, de 20.3.2012. Rei. 
Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira - grifei). 

Analisando detidamente os autos, não visualizo a existência de 
qualquer circunstância que pudesse evidenciar a prática de algum ato abusivo por 
parte do recorrido, conforme, aliás, bem ponderou o Magistrado que, por estar mais 
próximo aos fatos, pode presenciar e avaliar a indigitada obra, concluindo não se 
tratar de propaganda eleitoral: 

Não vi e sequer foi dito que o poste tem alguma estrela branca pintada ou seja 
semelhante ao astro luminoso. 
Se a cor branca for atribuída ao Partido dos Trabalhadores e não puder ser 
utilizada em nenhum bem público criado na gestão do atual prefeito teremos 
um problema sério pois até as paredes dos hospitais costumam por questões 
de higiene contar com essa coloração. 
A questão parece que vem a ser a combinação do branco com o vermelho, 
esse sim guindado a uma predisposição simbólica do Partido dos 
Trabalhadores e que se encontra na parte superior das luminárias. 
Confesso que não consigo ver nos mencionados postes de iluminação pública 
absolutamente nada que me lembre os símbolos do Partido dos 
Trabalhadores, pelo contrário, salvo engano visual de minha parte, até 
mesmo o tom de vermelho dos postes é bem diferente dos utilizados 
usualmente pelo citado partido político. 
[...] o fato de um poste de luz ter uma parte pintada na cor vermelha pode 
ensejar alguma discussão de gosto, porém jamais de matéria eleitoral [fls. 22, 
23 e 29 - grifos meus]. 

Realço, dada a pertinência, o fato de a cor vermelha possuir pequeno 
destaque na obra realizada pelo recorrido, não havendo, a meu juízo, motivos para 
se inferir seu caráter eleitoreiro. 

Além disso, de acordo com a matéria colacionada pelo próprio 
Ministério Público à fl. 8, cuja publicação deu-se no site da Prefeitura Municipal de 
Joinville em 28.3.2012, as obras de melhoria da iluminação pública já estavam sendo 
executadas desde novembro de 2011, tendo laudo técnico elaborado em março de 
2012 justificando o caráter emergencial de sua continuidade em razão da 
identificação de desgastes estruturais na antiga rede de iluminação que poderiam 
inclusive colocar em risco a segurança da comunidade local. 

Diar quer oportunismo 
eleitoral por parte 

[...] 
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Por fim, reconheço que, em algumas situações, a utilização sistemática 
de cores em obras públicas pode caracterizar a prática de propaganda eleitoral, 
desde que, obviamente seja acompanhada de outros elementos convincentes que, 
conforme já exposto, não foram cabalmente demonstrados nos presentes autos. 

Diante do exposto, conheço do recurso e, afastada a preliminar 
suscitada, a ele nego provimento, para manter incólume a sentença proferida pelo 
Juiz da 95a Zona Eleitoral - Joinville. 

6 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 608-12.2012.6.24.0095 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA I ANTECIPADA -
BEM PÚBLICO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - 95a ZONA ELEITORAL - JOINVILLE 
RELATOR: JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA 

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRI DO(S): CARLITO MERSS 
ADVOGADO(S): JAIRO ANTONIO KOHL; IG HENRIQUE QUEIROZ GONÇALVES; MAURO 
ANTÔNIO PREZOTTO; ELISANGELA SETTER; DERLI IVETE KLAGENBERG; ELIZIANE 
VEZINTANA; MÁRCIO CIARINI; ANTÔNIO DERLI GREGÓRIO; CASSIANO RICARDO STARCK; 
JANAINAGUESSER PRAZERES; IGOR PRADO KONESKI 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e, afastada a preliminar de decadência, a ele 
negar provimento, nos termos do voto do Relator. Apresentou sustentação oral o advogado 
Mauro Antônio Prezotto. Foi assinado o Acórdão n. 29182. Presentes os Juízes Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Luiz Henrique Martins Portelinha, 
Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer, Carlos Vicente da Rosa 
Góes e Hélio do Valle Pereira. 

SESSÃO DE 08.04.2014. 


