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JUSTIÇA ELEITORAL 
 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT 

  
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600337-43.2020.6.11.0027 / 027ª
ZONA ELEITORAL DE JUARA MT 
NOTICIANTE: ELEICAO 2020 REVELINO BRAZ TREVISAN PREFEITO 
Advogado do(a) NOTICIANTE: LUCAS GALVAO DOMINGUES - MT19296/O 
NOTICIADO: KELLY CRISTINA DUARTE BUNDCHEN 
Advogado do(a) NOTICIADO: MARCIA DE CAMPOS LUNA - MT12418/O 
  

SENTENÇA
 
       Vistos.
      Trata-se de representação com pedido de tutela provisória, interposta pela Coligação "O Progresso
Continua Para todos" em face da candidata Kelly Cristina Duarte Bundchen, por suposta prática de propaganda
eleitoral irregular.
     Concedida a tutela provisória para entrega dos adesivos, a representada entregou, tempestivamente,
cópia de 1(um) exemplar no Cartório Eleitoral.
   A Serventia Eleitoral certificou que se trata do mesmo adesivo onde constam as informações do CNPJ
do contratante/contratado e tiragem, porém as fotografias da inicial estão com as informações  ilegíveis, não
sendo possível visualizar tais informações apenas uma mancha.
       A representada, juntou defesa tempestivamente, afirmando que na propaganda veiculada consta todos os
critérios exigidos pela legislação eleitoral, em especial o disposto no § 1° do art. 21 da Resolução TSE
23.610/2019, solicitando a revogação da liminar e improcedência da representação.
     O Ministério Público Eleitoral manifestou pela improcedência da representação, em razão da propaganda
eleitoral encontrar-se regular.
        É o relatório.
        Decido.
      Compulsando os autos, pelas informações trazidas pela defesa e certificadas pelo Gestor Eleitoral, constam
na propaganda eleitoral as informações do CNPJ do contratante/contratado e a tiragem dos adesivos, restando
cumprida integralmente o disposto no § 1º da Res. TSE 23.610/2019, senão vejamos:

§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem
a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 38, §
1º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).
 

    Desse modo, resta claro que os representantes acionaram este Juízo para análise de propaganda eleitoral
que sabidamente se tratava de propaganda regular, fazendo o deslocamento do aparato do Judiciário para
referida análise, em um período conturbado, de serviço ao extremo, e com uma eleição atípica em razão da
Pandemia que assola o país, restando caracterizada a má-fé dos representantes.
     No presente caso, cabe a condenação de multa por litigância de má-fé dos representantes, em face de
afirmação falsa, com juntada de fotografias ilegíveis, sendo induzido a erro este Juízo Eleitoral, sendo o valor
da multa, em razão de não constar valor da causa nos autos, ser arbitrada no mesmo valor em caso
de procedência da representação.
     Nesse sentido a jurisprudência do Colendo TSE, senão vejamos:

“Eleições 2008. Agravo regimental em recurso especial. Representação. Propaganda
eleitoral. Afirmação falsa. Pretensão de conduzir o juízo a erro. Litigância de má-fé [...] 1. No

Num. 17148973 - Pág. 1



caso dos autos, o TRE/SP asseverou que a agravante fez afirmação falsa, procurando
conduzir o Juízo a erro, porquanto, ao contrário do que alegado, o panfleto impugnado foi
confeccionado de acordo com as regras legais, o que denotaria a má-fé da agravante no
ajuizamento da representação [...] 3. Tendo sido definido pelo Tribunal a quo que o
ajuizamento da representação foi de má-fé, a imposição da multa por litigância de má-fé é
pertinente, com base no art. 18 do CPC. 4. Tendo em vista a inexistência de valor da causa
nos feitos eleitorais, afigura-se razoável a fixação considerando o critério atinente à multa
fixada na representação, aplicando-se, por analogia, o disposto no § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97. 5. Na espécie, não havendo na presente representação condenação ao pagamento
de multa, considero razoável ter-se como parâmetro o valor despendido para a confecção
dos panfletos pelos ora agravados. [...]”
(Ac de 4.12.2014 no AgR-REspe nº 1007054 , rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.)

 
“[...]. 1. Averiguada a litigância de má-fé - em sede de representação por propaganda
eleitoral irregular - e considerada a ausência de valor da causa dos feitos eleitorais, afigura-
se razoável a fixação da multa do art. 18 do Código de Processo Civil, tendo como
parâmetro o quantum da multa aplicada na citada representação. 2. No entanto, a fixação da
sanção por litigância de má-fé não pode ficar ao livre arbítrio do julgador, devendo respeitar
o limite de 1% expressamente estabelecido no caput do referido art. 18 do CPC. 3. Afigura-
se desproporcional e desprovida de fundamento legal a multa por litigância de má-fé
imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral no décuplo da sanção aplicada na representação.
[...].”
(Ac. de 16.10.2007 no ARESPE nº 28.335, rel. Min. Caputo Bastos.)

 
         Face ao exposto, revogo a tutela provisória concedida e autorizo a coligação representada a utilização do
material, bem como, julgo improcedente a representação e, condeno por litigância de má-fé, nos termos do art.
80,II, do CPC, a coligação " O Progresso Continua para Todos" e o candidato Revelino Braz Trevisan, ao
pagamento de forma solidária, de multa no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).
         Determino ainda, nos termos do art. 40 do CPP, a remessa de cópia integral da presente, bem como do
adesivo entregue em Cartório ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual
          Intime-se para pagamento da multa no prazo de 30(trinta) dias, devendo o boleto ser retirado no Cartório
Eleitoral.
           Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
           Cumpra-se.
           Juara-MT, 16 de outubro de 2020.
 

     JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA
 Juiz Eleitoral
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