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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, EDSON FACHIN

O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, pessoa jurídica de direito privado,
partido político registrado neste E. Tribunal Superior Eleitoral e com
representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 00.676.262/000170, com sede no Setor Comercial Sul – Quadra 02, Bloco C, n. 256, Edifício Toufic,
1º andar, CEP 70302-000 – Brasília/DF, representado, na forma do seu Estatuto
Social, por sua Presidenta, GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada,
Deputada Federal (PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF nº 676.770.619-15,
endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes,
Câmara dos Deputados, Gabinete 232 – Anexo 4, vem, respeitosamente, por meio
de seus advogados, apresentar

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA

em face de: (i) JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, Presidente da
República, portador da carteira de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito no
CPF/MF, sob o nº 453.178.287-91, com endereço funcional em Palácio do Planalto,
Praça dos Três Poderes - Brasília, DF, 70150-900; e (ii) JACKSON VILAR DA
SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o n. 27273522805, com
endereço em Rua Alcides de Godoy, n. 372, Jardim Paraíso, CEP: 13100020,
Campinas/SP, em razão dos fatos a seguir expostos.
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I – DOS FATOS
1.

Conforme noticiado pela imprensa, o senhor Jair Messias Bolsonaro, atual

Presidente da República e pré-candidato declarado à reeleição, promoveu e
participou de “motociata” e carreata no feriado de Sexta-Feira Santa, em
15.4.20221. Esses atos promovidos, e duvidosamente intitulados de “Acelera para
Cristo”, resultaram posteriormente na realização de um verdadeiro comício com
pedido de votos e ataques ao sistema eleitoral2.

2.

As “motociatas” e carreatas foram organizadas por Jackson Villar, fato

assumido por ele em sua rede social Instagram3 e amplamente divulgado pela
mídia, motivo pelo qual foi inserido no polo passivo da presente Representação4.
2

3.

Inclusive, para a inscrição no evento, oportunizada pelo site “Acelera para

Cristo”5 (agora já fora do ar), era solicitado uma contribuição de R$ 10,00 para a
inscrição. O pagamento deveria ser feito por meio do PIX ligado ao CNPJ
17.916.911/0001-66. O dinheiro, portanto, ia para uma associação em Campinas
no mesmo endereço da igreja evangélica de Jackson Villar6. Sem dúvidas,
portanto, da organização de Villar no evento.

< https://www.youtube.com/watch?v=BzNryEdPqf0>
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/”motociata”-com-bolsonaro-deixa-sao-paulo-ebloqueia-rodovia-dos-bandeirantes-vejavideo.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
2
<
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/04/15/bolsonaro-participa-de”motociata”-em-sao-paulo.htm>
3 < https://www.instagram.com/p/CcQzxRBla7x/>
4 < https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/empresario-organizador-da-”motociata”com-bolsonaro-recebeu-auxilio-emergencial-do-governo.html>
5 https://www.aceleraparacristo.com.br/
6 <https://twitter.com/Luiz_Vassallo/status/1515010012485201933>
1
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4.

Nesse sentido, Jair Bolsonaro, acompanhado de apoiadores em

motocicletas, deu início ao evento na cidade de São Paulo e encerrou o percurso
em Americana, interior do Estado. Registros de pedágios da Rodovia dos
Bandeirantes indicam que 3.703 motos participaram do evento. O governo de São
Paulo, por outro lado, estima que 12 mil motos participaram do evento,
evidenciando ainda mais o seu caráter eleitoral7.

5.

Os fatos se tornam ainda mais graves porque esse ato de campanha

extemporânea de Jair Bolsonaro utilizou dinheiro público para a sua realização.
Estima-se que, apenas para o policiamento, um milhão de reais serão
desembolsados, de acordo com fontes externas8. Dado esse revestido de
verossimilhança, uma vez que, conforme auditoria realizada a partir de mais de

3

50 pedidos via Lei de Acesso à Informação9, “motociatas” realizadas por
Bolsonaro já custaram ao menos R$ 5 milhões aos cofres públicos.

6.

Ademais, a participação do Presidente da República na “motociata” e

desfile em carro aberto são fatos notórios, conforme imagens divulgadas10:

<
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/”motociata”-com-bolsonaro-em-precampanha-em-sp-teve-3703-registros-empedagio.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa&logged
paywall>
8
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/motociata-com-bolsonaro-amanha-deve-custar-pelomenos-r-1-milhao-aos-cofres-publicos/
9
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/motociatas-de-bolsonaro-ja-custaram-r-5milhoes-aos-cofres-publicos.shtml
10 < https://www.youtube.com/watch?v=BzNryEdPqf0&t=30s>
7
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4

7.

A natureza eleitoral do ato pode ser extraída da própria fala convocatória

de Jair Bolsonaro em live no dia 14.4.2022, conforme transcrição do vídeo
reproduzido no portal UOL11:

“Então, amanhã às dez da manhã estarei em São Paulo. Uma
“motociata” até...até.. até Americana. [...] É um passeio em defesa
dos nossos valores, da democracia, luta pela liberdade, é... luta
para que cada vez mais todos aqui no Brasil, né, venham para
dentro das quatro linhas da Constituição, é... etc. Dizer a vocês,
se tiverem outra pergunta aí. Tivemos há poucos dias eleições
na Franca. Onde pro segundo turno vai o Marcon...Macron,
atual... atual Presidente e a senhora Le Pen. Tá. Parabéns a
França. Aqui está a fotografia. Uma urna... pessoal votando no
papel. A Franca, um país muito mais desenvolvido no que nós
e votando no papel. Que exemplo pra Fran.. que exemplo para
nós brasileiros, né.” (Jair Bolsonaro) (Grifo nosso)

11

https://www.youtube.com/watch?v=h57yzaWekxA
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8.

A “motociata” conclamada pelo Representado está, a partir de suas

próprias falas, intrinsecamente associada à sua campanha presidencial: i) seja por
fazer o convite e, imediatamente, já o associar à sua agenda conhecidamente
antidemocrática de ataques às instituições públicas, como se os demais Poderes
“jogassem fora das quatro linhas da Constituição”; ii) ou por retomar seu
histórico de ataques à lisura das urnas eletrônicas, utilizando-se de um falso
comparativo com o sistema francês, mesmo após as veementes respostas dadas
pelos Poderes Legislativo12 e Judiciário13 em relação à segurança do processo de
votação.

9.

Isso tudo, sem mencionar que na própria “motociata” Jair Bolsonaro

5

voltou a discursar sobre as eleições que se avizinham, declarando que não irá

Em 10 de agosto de 2021, o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a Proposta de Emenda
à Constituição que tornava obrigatório o voto impresso. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/noticias/792343-camara-rejeita-proposta-que-tornava-obrigatorio-ovoto-impresso/ Acesso em 10 abr. 2022.
13 Prova incontestável da instabilidade provocada pelo Presidente da República é a quantidade
de Notas à Imprensa divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em defesa do sistema
eleitoral:
i)
7.1.2021
–
Disponível
em:
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2021/Janeiro/nota-a-imprensa-sobre-eua-e-democracia-brasileira Acesso em 10 abr. 2022; ii)
9.7.2021 – Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/nota-aimprensa
Acesso
em
10
abr.
2022;
iii)
5.8.2021
Disponível
em:
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Agosto/nota-a-imprensa – Acesso em 10 abr.
2022;
iv)
9.9.2021
–
Disponível
em:
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2021/Setembro/presidente-do-tse-critica-ameacas-a-democracia-brasileira Acesso em 10 abr.
2022. Também é importante indicar que todos os Presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, em
2 de agosto de 2021, firmaram Nota Pública, em defesa da Justiça Eleitoral e da segurança das
urnas. Disponível em: https://www.jb.com.br/pais/politica/2021/08/1031913-presidentes-do-tsedesde-1988-assinam-carta-contra-bolsonaro.html Acesso em 10 abr. 2022.
12
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cumprir o acordo firmado entre o TSE e o whatsapp. Isto é, tornando nítido o
intuito eleitoreiro do encontro com seus apoiadores14.
10.

Igualmente, corroboram a natureza de pré-campanha da “motociata” as

publicações feitas no Facebook por Jair Bolsonaro e seu filho, Senador Flávio
Bolsonaro, garantindo a presença do candidato15, sempre retratado em meio à
multidão e associado à hashtag #bolsonaro2022.

6

11.

O post de Flávio Bolsonaro não deixa qualquer dúvida sobre o caráter

eleitoral do evento, conforme expresso na hashtag #bolsonaro2022. Os convites
para o evento, divulgados pelo Representado e seu filho, sequer mascaram terem
a carreata e a “motociata” outra finalidade senão a de promover Jair Bolsonaro
no contexto da disputa ao cargo de Presidente da República, desafiando este
Tribunal.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/04/15/bolsonaro-participa-demotociata-em-sao-paulo.htm
15 < https://www.facebook.com/522488169228609/posts/529905911820168>
< https://www.facebook.com/flaviobolsonaro/posts/529124271902976>
< https://twitter.com/PATRlOTAS/status/1514370009904173067>
14
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12.

Outro filho de Bolsonaro, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, deixa

ainda mais evidente a intenção eleitoral dos episódios mencionados ao convocar
outros possíveis pré-candidatos a fazerem o mesmo movimento, insinuando,
inclusive, uma disputa16. Isto é, tratou o evento explicitamente como um ato de
campanha antecipada, e não como ato de governo.

7

13.

Flávio Bolsonaro e os deputados Carla Zambelli e Carlos Jody, do círculo

íntimo do Representado, vão além no escancaramento do caráter eleitoreiro do
ato de 15.4.2022. Noticiaram em suas redes sociais como “pesquisa espontânea
“DataPovo”, em clara alusão ao sistema de pesquisa de intenção de votos

16

< https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1514972895818231812>
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DataFolha17, confirmando que o evento tinha como finalidade precípua a
promoção da candidatura Jair Bolsonaro e a denominação dada de “Acelera
para Cristo” apenas forjou o objetivo real das ações.

8

14.

Com o mesmo intuito é a publicação de Luciano Hang, pessoalmente

muito ligado ao Representado e um dos seus maiores apoiadores. Vinculou

< https://www.facebook.com/watch/?v=724096378963269>
< https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1515021300271570949>
< https://twitter.com/carlosjordy/status/1514990193132122124>
17
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diretamente o evento a um ato de campanha, pontuando que Bolsonaro “vencerá
no primeiro turno” e não almejar o cidadão brasileiro “a volta do pior”, em alusão
ao seu adversário político18:

9

15.

Essa foi a tônica de diversos outros grupos e parlamentares estreitamente

ligados a Bolsonaro, como, por exemplo, o “Família Direita Brasil”/”Brazil Fight”
19

e o vereador Carmelo Neto20.

< https://twitter.com/LucianoHangBr/status/1514993535543619584>
< https://twitter.com/BrazilFight/status/1514969565536698370>
20 < https://twitter.com/carmelonetobr/status/1514999094686666757>
18
19
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16.

Nesse cenário, também insta-se mencionar as falas de Max Guilherme,

assessor especial do presidente da República, que textualmente asseverou que
“essa ‘motociata’ nada mais é do que isso, um apoio ao nosso presidente.” O
vídeo

completo

pode

ser

acessado

por

meio

do

link:

https://twitter.com/MaxGuilhermeOfc/status/1514963716227440640.

17.

Em outro momento, apoiadores de Bolsonaro, ao se referirem a

“motociata” em suas redes sociais, aproveitaram para pedir explicitamente votos
ao pretenso candidato à reeleição. Senão vejamos21:

10

21

<https://twitter.com/MarcellusBerro1/status/1515062518431035401>
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18.

Com efeito, as nuances definidoras de um verdadeiro comício eleitoral não

podem passar despercebidos. De acordo com o próprio site “Acelera para
Cristo”, que já se encontra fora do ar, o evento contaria com uma “mega estrutura
de palco, som, iluminação, banheiros químicos, [...]” Vejamos22:

19.

Por fim, a magnitude do feito não pode ser desconsiderada, isso porque,

11

além da divulgação nos canos canais abertos brasileiros, a “motociata” foi
noticiada até por veículos de comunicação internacionais. A exemplo, cita-se
reportagem na Euronews de Portugal23. Fato esse que torna a campanha eleitoral
totalmente díspar entre os candidatos presidenciáveis, afinal a propaganda
antecipada “chegou” até o país luso que conta com aproximadamente 10% da
totalidade dos cidadãos com domicílio eleitoral fora do Brasil24:

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBs6L28NbLwadRzE6kYHHzJwbrfbA:1650209506441&q=acelera+para+cristo&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6wr67tZv3AhWsHbk
GHXYoCcwQBSgAegQIARA3&biw=1366&bih=657&dpr=1
23 <https://twitter.com/Roselipatriota/status/1515323909033373701/photo/1>
24
<https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/numeros-de-eleitores-brasileiros-quevotam-em-portugal-aumentou-23-desde-2018.html>
22
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20.

Assim, em vista da gravidade de tais fatos, o Representante os traz ao

conhecimento deste c. Tribunal Superior Eleitoral, para que as ilicitudes
12

apontadas sejam objeto de apreciação e devida sanção.

II – DO DIREITO
21.

A “motociata” e a “carreata” promovidas em favor do pré-candidato à

Presidência da República, Jair Bolsonaro, neste último dia 14.4.2022,
constituíram-se abertamente ato de propaganda eleitoral extemporânea, com
explícito intuito eleitoreiro e de desequilíbrio da disputa, o que é vedado pela
legislação brasileira.
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22.

O próprio termo “motociata”, assim como “carreata”, ambas neologismos

intertextuais25 de “passeata”, trazem em seus significados o conceito de reunião
para fins de campanha ou manifestação política. E, Jair Bolsonaro, ao integrar o
corpo de motociclistas, desfilar em carro aberto, subir em carro de som e adotar
falas de pré-candidato, agiu propositadamente como partícipe e responsável
pelos atos de campanha antecipada praticados.

23.

Deve-se afastar, a partir dos fatos narrados, qualquer tentativa de

caracterizar os eventos como decorrentes do exercício do cargo de Presidente
da República, ou o de considerar o Representado mero beneficiário dos atos. O
envolvimento de Jair Bolsonaro foi ativo e proativo, desde o início: i) convocou
publicamente o evento26; ii) conduziu sua motocicleta durante todo o percurso,
incitando seus apoiadores com gestos típicos de suas campanhas; c) desfilou em

13

carro aberto e d) subiu em carro som, pedindo votos, explicita e implicitamente27.

24.

Não há dúvida de que o único objetivo do Representado era a promoção

de sua campanha eleitoral. Inclusive, mesmo quando está ao lado do locutor no
palanque do carro de som, instiga-o a promover, com palavras e gestos, o seu
próprio enaltecimento, potencializando a exposição da sua imagem e de sua
candidatura.

Cf. VALENTE, André Crim. Aspectos semântico-discursivos da renovação lexical em época
de Lava Jato e governo Bolsonaro. Linha D’Água (Online), São Paulo, v. 32, n. 3, p. 79-97, set.dez. 2019.
26 https://www.youtube.com/watch?v=h57yzaWekxA
27
Cf.
https://twitter.com/Metropoles/status/1515032410836160514?s=20&t=wab1CVk7b_R5hV1cu4llA
25
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25.

Determina o art. 36 da Lei nº 9.504/97 que, apenas no dia 16 de agosto do

ano eleitoral, será autorizada a realização de propaganda, devendo ser
considerada extemporânea a anterior a esta data. A doutrina eleitoral brasileira
confirma tal entendimento, conforme se extrai da obra do i. Professor José Jairo
Gomes, cujo trecho elucidador segue abaixo transcrito:
(...) a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição até o dia do pleito, durante, pois, o
período eleitoral (LE, art. 36, caput). Nessa oportunidade, o
candidato já terá escolhido na convenção e seu pedido de registro
já deverá ter sido requerido à Justiça Eleitoral, pois o prazo para
a prática desse ato encerra-se às 19 horas do dia 15 de agosto. Se
feita fora desse período, qualifica-se como extemporânea ou
antecipada, sujeitando o agente a responsabilização e sanção.
A publicidade em apreço caracteriza-se pela atração ou captação
antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o
que desequilibra as campanhas28 (Grifou-se)

26.

14

A propaganda antecipada vai completamente de encontro aos ideais da

liberdade de expressão e livre circulação de ideias. Busca-se, a partir de sua
vedação, evitar a captação antecipada de votos, conferindo aos candidatos um
equilíbrio na disputa, igualdade de chances e proteção ao saudável debate
político no momento e no modo previstos pelas leis eleitorais.

27.

Essa paridade de armas baliza a lisura do pleito eleitoral ao não permitir

que um possível candidato, ou pré-candidato, utilize artefatos publicitários em
período anterior ao permitido pela lei, ou mesmo, detenha mais tempo para a sua

28

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral – 17ª ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 551.
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promoção pessoal. No presente caso, a “motociata” realizada desequilibra a
disputa eleitoral ao colocar em destaque um dos mais notórios pré-candidatos à
disputa da Presidência da República, sem haver a mesma oportunidade aos
demais.

28.

Os arts. 3º e 3º-A da Resolução-TSE n. 23.610/2019 regulamentam o tema

da propaganda eleitoral. O art. 3º dispõe sobre quais atos realizados pelos précandidatos não configuram propaganda antecipada e o art. 3º-A prevê as
situações em que estarão configuradas a propaganda antecipada:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das précandidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):
I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de
pré-candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates na rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas
pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e
dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre as pessoas pré-candidatas;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos;
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V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos (apps);
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação
ou do próprio partido político, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na
modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº
9.504/1997.
[...]
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de
multa aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem
contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
16

29.

Qualquer ato de propaganda só pode ser realizado a partir de 16 de agosto

do ano eleitoral. E, pela leitura do art. 3º, conclui-se que a participação de précandidato em “carreatas” ou “motociatas” não foge à regra, constituindo-se em
verdadeira promoção de campanha antecipada, por colocar em evidência falas e
pedidos de votos de um determinado candidato específico diante, não só da
população local, mas também de todo o país.

30.

Em essência, o Representado se aproveitou da oportunidade para

promover um verdadeiro comício, uma das mais tradicionais formas de
impulsionamento e alavancagem de campanha, mas que, obviamente, é vedado
nesse período, e pode indicar ter havido benefícios financeiros indevidos ao
candidato na disputa eleitoral.
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31.

Ao discursar no palanque de um verdadeiro comício (ilícito), fez menções

expressas às eleições que se aproximam e proferiu diversos impropérios contra
o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, potencial candidato e líder nas
pesquisas de intenção de voto, incidindo aqui também em propaganda negativa.
Transcreve-se, abaixo, a fala do Representado29:

“Algumas pessoas tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele
elegível, mas não o farão Presidente da República. A vontade
popular vai prevalecer. Nós queremos eleições limpas,
transparentes, auditáveis, e que reflitam a vontade de maioria do
povo brasileiro.” (grifamos)

32.

Ao afirmar que “não farão” Luiz Inácio Lula da Silva o próximo Presidente

da República, há não só ameaças aos Ministros deste Tribunal, como também

17

evidente pedido para que não seja concedido voto em potencial ao candidato
adversário, devendo-se interpretar como um pedido de voto para si próprio.

33.

Em outro trecho registrado pela imprensa30, Jair Bolsonaro demonstra a

verdadeira intenção eleitoral de sua fala, ao tentar impor que só haverá um Brasil
livre, próspero e com liberdade total, a partir de sua eleição:

“Uma participação fantástica. Demonstra que a população quer
democracia, liberdade, respeito, transparência. Que o ideal seja a
legalidade. Então, está de parabéns aqui o povo de São Paulo.
[...]

<
https://twitter.com/Metropoles/status/1515032410836160514?s=20&t=wab1CVk7b_R5hV1cu4llA>
30
<
https://www.uol.com.br/eleicoes/2022/04/15/”motociata”-bolsonaro-pttse.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola>
29
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Só as imagens podem mostrar. Vale mais do que 1 milhão de
palavras. A atenção por um Brasil realmente livre, próspero e
com liberdade total. Não é apenas de ir e vir. É liberdade de
opinião, de expressão, de credo. É esse o Brasil que nós
queremos. E, por isso, eu dou a minha vida”.

34.

Registre-se que, a vedação de pedido explícito de voto, nessa fase do

período eleitoral, não pode ser, sob nenhum aspecto, interpretada como
autorização para se utilizar de outras ferramentas de linguagem que, apesar de
não expressar a palavra “voto” ou conjugar o verbo “votar”, passem ao eleitor a
mesma mensagem.

35.

A semântica da expressão contida na norma deve observar o conteúdo

visado pelo legislador, de tal forma que a “vedação ao pedido explícito de voto” não

18

pode ser interpretada sob uma literalidade que desconsidera os múltiplos
discursos e situação que compõem a realidade eleitoral. Essa é a jurisprudência
deste e. TSE. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RELATOR. ART. 36, § 6º, DO RITSE.
APLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
ENUNCIADO
SUMULAR
TSE.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURADO. PALAVRAS
MÁGICAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO DE TESE. ARESTO DE ORIGEM.
HARMONIA. ENTENDIMENTO TSE. VERBETE DE SÚMULA
30 DO TSE.SÍNTESE DO CASO [...]
3. Na espécie, conclui–se que as expressões utilizadas pelo
agravante em uma live na rede social do Instagram – ao
mencionar que pretende ser prefeito da cidade e convidar o
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eleitor para que seja um elo da "corrente do bem", pedindo seu
apoio, bem como o convocando para que busquem mais "elos"
no povoado, na localidade, na rua e na família – constituem
mensagens semanticamente similares a pedido explícito de
voto. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060034885,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)
---x--ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART.
36 § 3º DA LEI 9.504/97. MULTA. ADESIVO EM CARRO.
PERÍODO PRÉ–CAMPANHA.
[...]
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
5. Conforme entendimento desta Corte, ainda que não haja
pedido explícito de voto, caracteriza–se o ilícito eleitoral
quando: i) o veículo de manifestação se dá pela utilização de
formas proscritas; ou ii) são utilizadas técnicas de comunicação
equivalentes ao pedido explícito "identificado pelo uso de
determinadas ‘palavras mágicas', como, por exemplo, ‘apoiem'
e ‘elejam', que nos levem a concluir que o emissor está
defendendo publicamente a sua vitória" (AgR–AI 29–31, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018). (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060009423, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 175, Data 23/09/2021) (Grifou-se)

36.

19

A utilização daquilo que esta e. Corte convencionou nomear de “palavras

mágicas”, implica que, apesar de não se mencionar o termo “voto”, pode restar
configurada a propaganda antecipada caso o candidato se valha de artifícios ou
técnicas de comunicação indutores do mesmo significado. Evidente que Jair
Bolsonaro lançou mão dessas técnicas durante as suas falas, na linha dos excertos
já trazidos nessa Representação.
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37.

Não há dúvida a respeito do caráter eleitoral do evento, bem como do

pronunciamento do Representado na ocasião. A realização de carreata e
“motociata”, com a participação do pré-candidato e por ele noticiada em sua
rede social, configura, por si só, ato de propaganda antecipada eleitoral, não
permitida pela legislação eleitoral brasileira, não exigindo pedido explícito de
votos para tanto.

38.

Tal foi a ostensividade do ato de campanha praticado pelo Representado

que a própria imprensa, de forma uníssona, destacou expressamente o caráter
eleitoral do evento e, inclusive, o seu caráter ilícito, por ser, evidentemente,
propaganda antecipada. Vejamos alguns dos principais veículos noticiantes31:
20

<
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/372816/”motociata”-de-bolsonaro-ecampanha-eleitoral-anteci.htm>
<
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/04/15/”motociata”-de-bolsonaro-ecampanha-antecipada-segundo-especialista.htm>
< https://twitter.com/PedroRonchi2/status/1514949357715480582>
< https://twitter.com/veramagalhaes/status/1515004056896520195>
< https://twitter.com/traumann/status/1514965112066646022>
< https://twitter.com/ThiagoResiste/status/1514984509615316995>
31
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39.

Ademais, os vídeos que registraram o evento estão disponíveis na internet,

conforme já demonstrado na presente Representação. Quanto ao ponto,
importante registrar que o vídeo da carreata/”motociata” foi transmitido pelo
canal do YouTube do pré-candidato ora Representado, e já foi visto por mais de
21

60.000 (sessenta mil) pessoas32.

40.

Importante registrar a urgência de uma efetiva atuação deste c. Tribunal

Superior Eleitoral, de forma a coibir as condutas ilícitas aqui denunciadas e
reiteradamente cometidas por Jair Bolsonaro, em desrespeito à legislação
eleitoral, à vedação de captação antecipada de votos e à própria higidez do futuro
pleito.

III – DOS PEDIDOS
41.

32

Por exposto, o Partido dos Trabalhadores requer:

< https://www.youtube.com/watch?v=BzNryEdPqf0&t=30s>
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41.1. O conhecimento e o regular processamento da presente
Representação por propaganda eleitoral extemporânea em face de Jair
Messias Bolsonaro e Jackson Villar;

41.2. A condenação de Jair Messias Bolsonaro e Jackson Villar ao
pagamento de multa, no valor máximo previsto em lei, dada a promoção
de “motociata”, carreata e comício, com pedido de voto, a configurar
campanha eleitoral antecipada.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, em 17 de abril de 2022.
22
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