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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
32ª ZONA ELEITORAL

  
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600582-98.2020.6.16.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR 
REPRESENTANTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO, DANIEL RICARDO LANGARO, ULISSES ANTONIO
PADILHA DA SILVA, PALMAS PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR28898 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR28898 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR28898 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR28898 
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO, KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAOU, BRUNO GOLDONI, MUNICIPIO DE PALMAS, FLAVIO SILVA POSSETI, PALMAS RUMO AO FUTURO
40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
Advogados do(a) REPRESENTADO: RUDIMAR RHINOW - PR48585, JULIO CESAR PINTO MENDES - PR57712,
CANDICE DE CARVALHO - PR91460 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
  
  
 
 
 

  
1. Relatório 
  
Trata-se de Representação Especial por conduta vedada aos agentes públicos, que

se funda no art. 73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/1997 e proposta contra os acima nominados, entre os
quais estão os candidatos eleitos a vice prefeito e prefeito do Município de Palmas. 

  
O artigo em questão traz a seguinte vedação: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
 
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
 
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
 

Argumenta-se, em síntese, que o Sr. Flavio Silva Possetti, Secretário Municipal de
Saúde na época, valeu-se de espaço na programação da Rádio Clube FM, espaço este adquirido
pelo Município de Palmas, para manifestar-se publicamente no que, segundo os autores,
resumiu-se a publicidade institucional da secretaria de saúde do Município, com fins eleitoreiros,
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o que desequilibrou a disputa. O programa teria ido ao ar em 15/10/2020. A conduta, argumenta-
se, beneficiou os Srs. KOSMOS e BRUNO, o primeiro sendo o então ocupante do cargo de
prefeito e candidato à reeleição. Ambos venceram a disputa. 

  
Pleiteia-se, ao fim, a aplicação da sanção de multa prevista no §4ª do mesmo artigo

a todos os Representados, bem como a cassação do diploma de KOSMOS e BRUNO, além do
envio ao MPE para apuração de eventual ato de Improbidade Administrativa. 

  
Notificados, os Representados apresentaram defesa nos ids. 53942346 e

54186539. 
  
O Ministério Público Eleitoral deu parecer, opinando pela improcedência dos

pedidos em relação aos Representados eleitos, e pela procedência em relação ao Sr. FLAVIO,
com a aplicação da pena de multa. 

  
2. Fundamentação 
  
Passo à análise das questões preliminares. 
  
KOSMOS, BRUNO, a COLIGAÇÃO e FLÁVIO alegam, inicialmente, que trata-se o

feito de Representação Eleitoral e não de AIJE, pleiteando a improcedência do feito em sua
totalidade em razão de constar a nomenclatura “AIJE” na peça inicial. 

  
Efetivamente, a causa de pedir e os pedidos enquadram o feito na Representação

Especial por conduta vedada, conforme disciplinou o Capítulo V da Resolução TSE 23.608/2019
(art. 44 e seguintes).  A própria Resolução, seguindo a Lei 9.504/1997, previu que o rito para
estas Representações seria exatamente aquele do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 – ou
seja, o mesmo rito aplicável à Ação de Investigação Judicial Eleitoral. 

  
 O pedido preliminar, portanto, não procede, já que se trata de mera irregularidade

formal da petição inicial. O que acontece é que, como se sabe, a legislação processual eleitoral é
dispersa em diversos diplomas legais, muitos deles editados há décadas e reformados
constantemente. Não é exagerado, diante dessa realidade, afirmar que o processo eleitoral é
intrincado e muitas vezes confuso até para operadores experientes. Um mesmo fato poderia
ensejar tanto uma Representação Especial como uma AIJE, por exemplo, já que é possível que
condutas vedadas estejam associadas ou elas mesmas representem um abuso de poder político
ou econômico mais amplo, ensejando a propositura de AIJE – ou até mesmo a AIME, todas
propostas com vistas a obter a cassação do diploma. 

  
 De toda forma, no caso deste processo, trata-se apenas de representação por

conduta vedada, e a ação foi recebida pelo Juízo e está sendo processada como Representação
Especial, e não como AIJE, conforme se verifica da autuação do processo, ainda que os autores
tenham dado ao feito o nome errado na inicial. A autuação do processo e o rito estão corretos e
não resultam em qualquer prejuízo, sendo possível, diante da fungibilidade, seu recebimento e
processamento com a nomenclatura adequada. Não há razão para se indeferir o pedido apenas
por isso, de modo que indefiro o requerimento. 

  
O Ministério Público apontou para a necessidade de se excluir o Município da ação,

já que a pessoa jurídica de direito público não se enquadra no rol de agentes do art. 73 da Lei
9.504/1997, pedido que é procedente, visto que são os agentes - além de partidos, coligações e
candidatos - que podem ser punidos por condutas vedadas aos agentes públicos em período
eleitoral, mas não o município. Determino sua exclusão, portanto, do polo passivo do
processo. 
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Em relação ao pedido do id. 73342787, para reunião dos feitos, indefiro, tendo

em vista que apesar de visarem o mesmo fim - cassação dos eleitos - os feitos tratam de fatos
diversos, com partes diferentes e com a possibilidade de que sejam prolatadas decisões
divergentes. A reunião pela conexão, no caso, não trará qualquer facilidade, sendo, isso sim,
possível causa de tumulto processual. 

  
No mérito, o pedido procede em parte. 
  
Primeiramente, destaca-se ser incontroverso que i) o programa foi exibido no

período vedado pela Lei 9.504/1997; ii) O espaço na programação da rádio foi custeado com
recursos do município de Palmas/PR. 

  
Não é possível acolher os argumentos da defesa de que o programa exibido trouxe

apenas informações sobre a entrega de medicamentos à população durante o período de
pandemia, enquadrando-se, por isso, no permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 107. A
permissão inscrita no art. 1º, VIII desta EC autoriza que seja “realizada a publicidade institucional
de atos e campanhas dos órgãos públicos  municipais e  de  suas  respectivas  entidades  da
administração  indireta  destinados  ao  enfrentamento  à pandemia da Covid-19 e à
orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia”. É
preciso, portanto, que essa publicidade se refira diretamente à pandemia. 

  
Analisando a transcrição do programa exibido, verifica-se que o intuito do

entrevistador (o Sr. Secretário de Saúde, Flavio Possetti), e o conteúdo da conversa durante todo
o tempo é simplesmente promover o serviço regular de entrega de medicamentos pelo Município
e explicar seu funcionamento. O entrevistador e entrevistados discorrem sobre sua importância,
seus benefícios para a população de Palmas/PR e o leque de atividades envolvidas. Isso fica
claro já desde a primeira pergunta formulada: 
 

Flávio: Bom, pra falar de assistência farmacêutica, bom qual que é a importância
da assistência farmacêutica hoje aqui no município de Palmas?
 

Na verdade, não se está a discutir em momento algum os impactos da pandemia
naquele serviço, no sentido de orientar a população. Durante o programa, se faz menção a uma
série de ações que envolvem a entrega de medicamentos e o acompanhamento básico de saúde,
inclusive assinalando as competências que são da prefeitura e quais são do Estado e da União.
Não se menciona qualquer alteração repentina de funcionamento nos serviços por conta da
pandemia, por exemplo, o que emprestaria ao programa algum caráter de urgência e atrairia a
exceção prevista na Emenda Constitucional. 

  
Igualmente, não se busca orientar os cidadãos sobre como se proteger ou evitar

disseminar o vírus, o que sem dúvidas seria um uso apropriado do espaço, respaldado pela lei.
Na verdade, sequer se menciona a pandemia de Covid-19. 

  
 O conteúdo do programa exibido se presta, evidentemente, a promover as ações da

secretaria de saúde, em caráter basicamente publicitário, entrando o entrevistador e as
entrevistadas em minúcias para ressaltar como a população é beneficiada pelas diversas ações
da secretaria e como se desenvolve aquele trabalho até culminar na entrega do medicamento aos
cidadãos. 

  
A exibição deste programa a trinta dias das eleições municipais, em espaço na rádio

adquirido com recursos do Município, é uma afronta direta às disposições da Lei das Eleições. 
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Éevidente que, no mais das vezes, a publicidade e a divulgação de atos do poder
público atendem ao interesse público. Neste caso, não se ignora que comentar sobre o assunto
dos medicamentos e informar a população sobre seu funcionamento e a situação dos serviços no
município seja de interesse dos munícipes, o que, ainda assim, não significa que seja permitido o
fazer no período vedado pela lei eleitoral, porque mesmo neste caso impõe-se a vedação, que é
expressa, excetuando-se dela tão somente os casos de urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral, o que não ocorreu. 

  
De fato, não se verifica a existência de qualquer prova de que o candidato à

reeleição Sr. KOSMOS tivesse conhecimento prévio de que o programa seria exibido e,
aparentemente, o ilícito não chegou a se repetir, de forma que não é possível simplesmente
presumir seu conhecimento e envolvimento, em que pese o Sr. Flavio fosse diretamente
subordinado ao então candidato, e a manutenção do seu próprio cargo dependesse diretamente
da reeleição do chefe. 

  
De toda forma, as sanções previstas no §4º do artigo 73 atingem não apenas os

agentes públicos responsáveis por praticar a conduta e os demais com prévio conhecimento dos
atos, mas também os partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

  
O benefício específico deste programa para a vitória da coligação e dos candidatos

eleitos é impossível de ser mensurado, muito embora seja evidente sua existência. Exigir prova
específica e quantitativa neste sentido é exigir a prova impossível, o que não pode servir para
eximi-los de responsabilidade. A potencialidade para influência no pleito existe, ainda que seja
desnecessária para que se incorra nas sanções da Lei. Veja-se a posição do TSE: 

  
 

“[...] 1. A orientação do acórdão regional está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, ‘para a configuração do ilícito
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência
de provas de que o chefe do Poder Executivo municipal tenha autorizado a
divulgação da publicidade institucional no período vedado, uma vez que
dela auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do referido dispositivo legal’
[...] 2. A aferição do benefício, advindo da prática das condutas vedadas,
previstas no art. 73 da Lei das Eleições, independe de potencial
interferência no pleito. [...] 4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a
incidência de multa a partidos, coligações e candidatos que se
beneficiarem das condutas vedadas, independentemente de sua
autorização. [...]”
 
(Ac. de 10.11.2015 no AgR-REspe nº 59297, rel. Min. Luciana Lóssio; no
mesmo sentido do item 1 o Ac. de 28.4.2015 no REspe nº 33459, rel. Min.
Henrique Neves da Silva e no mesmo sentido do item 4 o Ac. de 5.11.2015
no AgR-RO nº 621824, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.)
 
  
De toda forma, é importante ponderar que, certamente, este programa chegou aos

eleitores, se tratando a Rádio Clube FM de uma emissora popular de grande audiência no
Município de Palmas/PR. O tema do fornecimento de medicamentos pela prefeitura é também da
mais alta popularidade e afeta diretamente a vida dos cidadãos, sobretudo em um município que
amarga índices de desigualdade social e de pobreza tão estarrecedores como Palmas/PR.  
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O fornecimento gratuito de medicamentos pelo sistema de saúde público é uma
grande conquista do Estado social brasileiro. Por se relacionar de forma tão direta com a saúde
da população, seu bom funcionamento é essencial para a popularidade de agentes políticos,
convertendo-se em instrumento eficiente de propaganda para qualquer gestão. Como é
mencionado no próprio programa de rádio aqui contestado, cerca de duzentos e cinquenta
pacientes buscam medicamentos na farmácia central de Palmas todos os dias. 

  
Em plena campanha eleitoral, um programa de rádio, custeado pelo município, que

se presta simplesmente a sublinhar os benefícios e o funcionamento tão efetivo deste serviço
público é evidentemente benéfico ao candidato à reeleição, confundindo-se com a própria
campanha eleitoral – é essa, afinal, a razão de existir da vedação prevista na lei.  

  
Além disso não se pode ignorar que o programa foi apresentado por um secretário

do então candidato à reeleição, pessoa de confiança e subordinada ao Sr. Kosmos e, mais que
isso, figura ligada diretamente à sua administração, inclusive e principalmente diante da opinião
pública, não se tratando de um servidor qualquer. 

  
Em relação às sanções aplicáveis, muito embora haja previsão para a cassação do

registro ou do diploma dos beneficiados pela conduta vedada, conforme requerido pelos autores,
entendo que, ainda que grave, no caso dos autos o fato não é suficiente para determinar-se a
cassação do diploma, sanção que seria desproporcional ao alcance da conduta. É preciso que
haja ponderação de proporcionalidade entre as sanções possíveis e a gravidade do fato, sendo a
cassação do diploma a mais grave. Além disso, observo que não há provas de que o Sr.
KOSMOS tenha premeditado ou participado diretamente da conduta do seu secretário, que não
voltou a se repetir. 

  
Assim, entendo por suficiente e proporcional a aplicação tão somente da multa

prevista no §4º, a ser fixada individualmente para cada um dos representados, conforme
entendimento recente do TSE: 
 

“[...] Conduta vedada. [...] Multa. Aplicação a candidato beneficiado. [...] 10.
A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os
§§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto
do agente público responsável quanto dos partidos políticos,
coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato. [...]”
 
(Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)
 
  
O juízo de proporcionalidade deve também ser feito para fixar o valor da multa, o

que farei individualmente. Deve-se levar em conta, sob o prisma da razoabilidade, não apenas a
gravidade dos fatos, mas a capacidade econômica dos agentes, a repercussão, o caráter punitivo
e didático da medida e, ainda, a possibilidade de parcelamento das multas fixadas pela Justiça
Eleitoral em até sessenta meses, o que permite que sejam quitadas sem comprometer a
subsistência e o bem estar dos condenados. 

  
Observo, ainda, que é preciso atentar-se para que os valores das multas por

infringência à Lei das Eleições não cheguem a significar punição módica ou protocolar, o que, no
limite, pode fazer com que a prática das condutas vedadas em benefício de candidatos durante a
campanha chegue a "compensar". O impacto destas condutas para o resultado da eleição é
incalculável e pode ser decisivo, sobretudo em eleições municipais, decididas às vezes por
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dezenas de votos. 
  
Com isso em vista, em relação ao Sr. FLÁVIO SILVA POSSETTI, fixo a multa no

patamar de 15% da penalidade máxima prevista no art. 73, §4º, em 15 mil UFIR, o que resulta
em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos, resultado
da conversão da UFIR prevista no diploma legal pelo denominador 1,0641, considerando que foi
extinta esta unidade fiscal). 

  
O valor está distante da penalidade máxima e se justifica tendo em vista se tratar de

conduta perpetrada por ninguém menos do que um secretário do município, autoridade do mais
alto escalão, subordinada diretamente ao candidato à reeleição, e feita em rádio às vésperas do
pleito, o que exige sanção condizente. 

  
Idêntica multa fixo para cada um dos dois candidatos beneficiados pela

conduta vedada, condenando cada um deles ao pagamento de R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), afinal, não haveria razão de ser no ato
ilícito por parte do secretário subordinado, se não fosse para o benefício eleitoral de seu chefe e
da chapa eleita, que sem dúvida colheu os dividendos incalculáveis da publicidade vedada pela
lei. 

  
Em relação à COLIGAÇÃO, considerando que suas dívidas serão assumidas pelos

partidos coligados, órgãos municipais com poucas fontes de financiamento e muitas vezes sem
patrimônio, deixo de fixar multa individual à Representada, condenando-a tão somente a 
responder solidariamente pelas multas fixadas para os candidatos KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAOU e BRUNO GOLDONI. 

  
3. Dispositivo 
  
Isso posto, em razão da prática da conduta vedada pelo Art. 73,VI, ‘b’ da Lei nº

9.504/1997, com fundamento nos §4º e §8º do mesmo art. 73, julgo procedente em parte
esta Representação, para condenar o Sr. FLÁVIO SILVA POSSETI ao pagamento de multa
fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); o
Sr. KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 
(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e o Sr. BRUNO GOLDONI
ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais
e cinquenta centavos). 

  
Condeno, ainda, a COLIGAÇÃO PALMAS RUMO AO FUTURO a responder

solidariamente pelas multas fixadas para os seus candidatos eleitos KOSMOS e BRUNO. 
  
Intimem-se. 
  
Interposto recurso, intimem-se os recorridos para contrarrazoar e remeta-se o feito

ao Eg. TRE-PR. 
  
Transitado em julgado, intime-se os responsáveis para que efetuem o pagamento no

prazo legal, seguindo-se os trâmites de praxe. 
  
Oportunamente, arquive-se. 
  
  

Palmas - PR, data da assinatura eletrônica.
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Tatiane Bueno Gomes

Juíza Eleitoral
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