
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600347-58.2020.6.16.0121 / 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "MEU VOTO DE FÉ"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR35268-A,
CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-A
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO MARECHAL RONDON CADA VEZ MELHOR
 
 
 
 

SENTENÇA
 
  

Trata-se de Representação ajuizada em decorrência de propaganda eleitoral
veiculada por Coligação Partidária concorrente ao pleito majoritário no Município de Marechal
Cândido Rondon. Foram apresentadas, em síntese, alegações de que o candidato ao pleito pela
Coligação MARECHAL RONDON CADA VEZ MELHOR esteja utilizando propaganda eleitoral
irregular por uso de nome diverso do que registrou como nome de urna. Em emenda à inicial,
expôs que a medida visa evitar que haja confusão com outros candidatos que concorrem ao
pleito. Pede, com antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado ao Candidato Requerido se
abster de utilizar nomes ou nomenclaturas diversas da registrada em seu pedido de registro de
candidatura. 

  
Na decisão de id 15799171 foi indeferido o pedido de concessão de tutela de

urgência antecipatória. 
  
Em contestação, a Coligação Requerida se defendeu ao argumentar, em resumo,

que o Candidato Marcio Andrei Rauber sempre exerceu a profissão de professor, que a ausência
do substantivo “professor” no nome de urna escolhido não torna sua utilização irregular na
propaganda eleitoral, bem como não gera confusão para identificação do candidato. 

  
O Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência

do pedido estampado na representação. 
  
Em síntese, é o relatório. Passo a decidir. 
  
Inexiste proibição legal que impeça o uso do substantivo professor como utilizado na

propaganda eleitoral veiculada pelo Representado. Sua utilização não gera qualquer confusão
com outro candidato, já que não se trata de nome próprio. 

  
Além disso, não há, neste Município, nenhum outro candidato com nome “Marcio” e

que seja, também, professor, ou que use o substantivo comentado para se identificar e distinguir
dos demais. 
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Portanto, é claro que Márcio, Márcio Rauber, Márcio Andrei Rauber ou Professor
Márcio, dentro do cenário político rondonense, são a mesma pessoa, de modo que qualquer das
nomenclaturas direcionam para um mesmo indivíduo: àquele que já exerce o cargo atual de
Chefe do Poder Executivo local e concorre ao pleito majoritário de 2020 a fim de ver-se reeleito. 

  
Por isso, a utilização do substantivo, no ato de campanha eleitoral, desassociado

daquele registrado como nome de urna, não causa embaraço, confusão ou incerteza à
população, muito menos dificulta o pleito com a identificação do candidato. 

  
Nesse sentido: 
  

 
“A propaganda, do modo como apresentada, não traz qualquer prejuízo ao
pleito, eis que inexiste no município outro candidato registrado com o
mesmo nome.” (RECURSO ELEITORAL n 6143, ACÓRDÃO n 35.114 de
26/09/2008, Relator(aqwe) GISELE LEMKE, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 26/9/2008).
 
  
Repise-se: o Representando é notoriamente reconhecido na sociedade local pelo

exercício do magistério, sendo que, em campanha anterior, utilizou só o substantivo “professor”
para se identificar. 

  
Aliás, o substantivo utilizado não atenta contra o pudor e, muito menos, é ridículo ou

irreverente, como sugerido pelo Representante ao utilizar em sua argumentação julgado sem
contexto com os fatos narrados, mas que proíbe uso de nome de urna ridículo ou irreverente. 

  
Por fim, em decorrência da clareza com que abordou a situação, importante trazer à

lume a ponderação do Ministério Público Eleitoral lançada na manifestação de id 18084105,
quando pondera que “se trata de termo que não colide com nenhuma proibição imposta pelas
normas de regência, além de não se caracterizar como fator de desequilíbrio no pleito eleitoral,
pois não incute no eleitor nenhuma informação inverídica ou qualquer vinculação do
candidato a órgão da Administração Pública” (sem destaque na versão original). 

  
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a representação apresentada. 
  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
  
Marechal Cândido Rondon, datado e assinado eletronicamente 
  
  
Renato Cigerza 
Juiz Eleitoral 
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