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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601940-46.2018.6.24.0000 - Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
REPRESENTANTE :MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO :EMERSON JUNIOR FERREIRA
  ADVOGADO :CALIXTO CLEMENTE FLACH - OAB/SC28421

DECISÃO

ELEIÇÕES 2018 - REPRESENTAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - JUIZ AUXILIAR -
PROPAGANDA ELEITORAL - BEM PÚBLICO - TEMPLO RELIGIOSO - PEDIDO DE VOTO
DURANTE ATO RELIGIOSO ABERTO AO PÚBLICO - OCORRÊNCIA - ART. 37, § 4º, DA LEI N.
9.504/1997 - MULTA - CABIMENTO -  ART. 37, § 1º, DA LEI N. 9.504/1997 - PROCEDÊNCIA. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL representou em face de EMERSON JUNIOR FERREIRA, ao
argumento de que o Representado, ministro de confissão religiosa, praticou propaganda eleitoral ilícita em
favor de JATIR BALBINOT, candidato ao cargo de deputado estadual, no interior de bem de uso comum,
consistente na Igreja Mundial do Poder de Deus, na Rua Francisco Tolentino, n. 657, Centro,
Florianópolis SC. Ao final, requereu a concessão de ordem liminar para se proibir o Representado de
promover campanha eleitoral no interior de bens de uso comum, notadamente em templos, e a
condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deferido o pedido de liminar, o Representado, após citação, alegou, em contestação, que o ato
questionado ocorreu em reunião interna da instituição, evento não aberto ao público, e que contou com a
presença de pastores, obreiros e auxiliares de todo o Estado catarinense, sem a presença de candidatos,
aduzindo que é egresso de Portugal, país no qual trabalhou por vários anos, e que, por isto, desconhecia as
vedações impostas pela legislação eleitoral (ID 134123).

Vieram conclusos.

Decido.

Inicialmente, afasto a alegação de desconhecimento da legislação eleitoral, uma vez que a ninguém é dado
descumpri-la sob esta assertiva (art. 3º, da Lei n. 4.657/1942).

No mérito, após assistir aos vídeos trazidos pelo Representante (ID130569 e 130570, ambos sobre o
mesmo fato), sinto que se trata de evento aberto ao público, e não mera reunião fechada entre
colaboradores.

O ato impugnado ocorreu em espaço onde funciona templo religioso e, portanto, de acesso ao público,
ocasião na qual pediu voto em favor do candidato JATIR BALBINOT, fatos estes não questionados pelo
Representado, não importando a ausência do beneficiário.

Dos vídeos apresentados, destaco os seguintes trechos:

“(...) alguns parlamentares têm ajudado a igreja e esse [candidato] é da igreja e nós
precisamos elegê-lo aqui em Santa Catarina.  É claro, só o seu voto, o seu voto é importe, é
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 Quem tá entendendo? importantíssimo, mas tem que ser o seu voto e da sua família. Tem
que ser o seu voto e da sua família. Eu quero que você lute pra conseguir, no mínimo, dez

 Ah, se eu falar pro meu familiar de política ele vai achar ruim. Deixavotos. No mínimo!
achar ruim, o importante é você não ficar calado. Fazer sua parte. Faça sua parte e você vai
ver que Deus vai abençoar você mais e mais (...) faça uma oração por ele, pelo seu , eJatir
pedir pra Deus abrir a mente, a mentalidade das pessoas, e que você consiga, no mínimo,
dez votos. Só uma pessoa que consiga dez votos não adianta, ter que ser toda a igreja, toda
a igreja. Quem vai se empenhar pra isso? Deixa eu ver, levanta a mão, levanta a mão. Vai

 Balança assim bem alto! Vai se empenhar? Olha que benção! Então nósse empenhar?
vamos conseguir. (...) ? QuePosso contar com você ou não? Com quem o bispo pode contar
benção! (...) levanta as mãos, vamos orar por ele. Meu Pai consagra a vida do senhor ,Jatir
o nosso candidato estadual, como também o senhor Manoel Dias, o federal(...)

Isto posto, nos termos do art. 37,  e § 4º, da Lei n. 9.504/1997, e presente o denominado “abuso decaput
poder religioso”, impõe-se a aplicação da multa de que trata o at. 37, § 1º, da lei citada, que arbitro no
menor valor – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo  o pedido formulado em face de PROCEDENTE
 para:EMERSON JUNIOR FERREIRA

a)  ao representado EMERSON JUNIOR FERREIRA que cesse imediatamente aDETERMINAR
realização de campanha eleitoral, incluído pedido de votos para qualquer candidato, partido ou coligação,
no interior de bens de uso comum, notadamente nos templos religiosos em que atua, sob pena de multa,
que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada infração que cometer a partir da intimação
desta decisão e

b)  o Representado ao pagamento da multa prevista no artigo 37, § 1º, da Lei n. 9.504/1997,CONDENAR
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Intimem-se.

Florianópolis, 21 de setembro de 2018.

JAIME PEDRO BUNN, Juiz Auxiliar
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