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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 093ª ZONA ELEITORAL DO

ESTADO DO MARANHÃO.
 

Petição inicial e demais documentos em anexo.
 

EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 093ª ZONA 

ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO. 

  

 

 

 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB NO MUNICÍPIO DE 

PAÇO DO LUMIAR/MA, pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 

039659480001/70, com endereço na Avenida 13, Bairro Maiobão, nº 04, Quadra 

138, CEP. 65130-000, Paço do Lumiar/MA, por meio de seu Advogado que esta 

subscreve, com escritório profissional na Rua dos Angelins, 32, Quadra 10, bairro: 

São Francisco, CEP: 65.076-030, Município de São Luís-MA, email 

egbertomagno.adv@gmail.com, telefone (98) 99213-2643, com fulcro no art. 96 da 

Lei nº 9.504/97, vem à presença de V.Exa. fundado nas peças de informação 

anexas, oferecer a presente 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA 

em face de FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 919.115.323-91, com endereço à Rua dos 

Flamingos, Quadra 04, CS 22, SL. 02, CEP: 65.071-620, Município de São 

Luís/MA, Telefones (98) 98119-0252 e (98) 3246-3418, face às seguintes razões de 

fato e de direito a seguir expostas: 
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I – DOS FATOS 

 No decorrer do dia de domingo (9/08/2020), dezenas de pessoas vestidas 

de camisa branca onde estava escrito o nome do pré-candidato a prefeito do 

Município de Paço do Lumiar, Sr. Frederico de Abreu Silva Campos, 

popularmente conhecido por “Fred Campos”, percorreram bairros do  

Município, inclusive no bairro denominado “Paranã”, abordando os moradores 

em suas casas e nas ruas, em que, supostamente, estar-se-ia fazendo “pesquisa 

de opinião” perante a população.  

A exemplo, temos imagens (vídeo e fotos) juntados aos autos em que 

mulheres portando prancheta e caneta estão abordando pessoas em suas casas e 

nas ruas supostamente para pesquisa de opinião, mas, na verdade, tal fato não 

passa de verdadeira simulação com o nítido propósito de difundir o nome do 

pré-candidato, ou seja, se trata de campanha eleitoral extemporânea que viola a 

legislação eleitoral e às resoluções e jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral, fato que merece a reprimenda da Justiça Especializada, o que se busca 

com a  presente Representação. 

 

II – DO DIREITO 

Como se sabe, a propaganda eleitoral para as eleições 2020, a teor do art. 

36, da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e da Emenda Constitucional nº 107/2020, 

só é permitida após de 26 de setembro. Antes disso, qualquer mensagem levada 

ao conhecimento do eleitor, sugerindo direta ou indiretamente, expressa ou 
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dissimuladamente a candidatura, caracteriza a infração cível eleitoral tipificada 

no seu § 3º, sancionada com multa. 

A doutrina eleitoral não discrepa quanto à possibilidade de caracterizar-

se a infração a partir de mensagens subliminares, desde que possível extrair, do 

seu conjunto, a mensagem eleitoral disfarçada, que sugere a candidatura e busca 

convencer os eleitores ao voto. 

Para o eleitoralista Fávila Ribeiro, “a propaganda é um conjunto de técnicas 

empregadas para sugestionar pessoas na tomada de decisão”.1 

Já segundo Vera Maria Nunes Michels, “propaganda eleitoral é toda a ação 

destinada ao convencimento do eleitor para angariar votos”.2 

Os Tribunais Eleitorais, de seu turno, têm afirmado reiteradamente que: 

“A alegação de que não se iniciou o processo eleitoral e de que 
o recorrido não é candidato não se sustentam, visto que a lei não 
veda apenas propaganda realizada por quem já é candidato 
escolhido em convenção, conforme se depreende dos seguintes 
julgados: ‘Propaganda antecipada. ... Configuração de 
propaganda eleitoral, mesmo quando realizada em período 
anterior ao registro dos candidatos. Recurso não conhecido.’ 
(Ac. 19.376/TSE, Rel. Min. Fernando Neves, DJ 10.10.2001).” 
(TRE-MG, Rec. Eleitoral 591/2003, ZE Betim, Ac. 030/2004). 

“1. Constitui ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao 
conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a 
candidatura, a ação política ou as razões que induzam a concluir 
que o beneficiário seja o mais apto para a função pública. 
Precedentes. [...].” (Ac. de 24.6.2010 no AgR-AI nº 9.936, rel. 
Min. Marcelo Ribeiro). 

“[...]. 1. A fim de verificar a existência de propaganda subliminar, 
com propósito eleitoral, não deve ser observado tão somente o 
texto dessa propaganda, mas também outras circunstâncias, 
tais como imagens, fotografias, meios, número e alcance da 

 
1RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral.  
2 MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito eleitoral – Análise panorâmica de acordo com a Lei n. 9.504/97. 
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divulgação. [...].” (Ac. nº 19.905, de 25.2.2003, rel. Min. 
Fernando Neves.) 

De outro lado, bom lembrar que a propaganda lançada pelo Representado 

não se alinha a nenhuma das exceções previstas no art. 36-A, da dita Lei das 

Eleições, posto que não se trata de entrevista, encontro ou programa no rádio, TV 

ou internet (inciso I); nem de encontros, seminários ou congressos em ambiente 

fechado do partido político (inciso II), tão pouco de prévias partidárias e sua 

divulgação interna (inciso III). Também, não é divulgação de atos parlamentares 

e debates legislativos (inciso IV), nem divulgação de posicionamento pessoal 

sobre questões políticas em redes sociais (inciso V) e, finalmente, de reuniões 

para divulgação de ideias, objetivos e propostas partidárias (inciso VI). Neste 

passo, tendo em vista que o art. 36-A enumera hipóteses de não configuração da 

propaganda extemporânea, figurando-se como EXCEÇÕES, sua interpretação 

deve ser estrita, não comportando alcançar situações não expressamente 

lembradas pelo legislador. 

Edson de Resende Castro3 lembra que: 

Como se vê, o dispositivo enumera alguns meios de propaganda 
eleitoral que poderão ser utilizados pelos pré-candidatos antes 
da data do início formal da campanha (...), sem que incorram na 
infração prevista no art. 36, § 3º, ou seja, em propaganda 
antecipada. A nova redação, conferida pelas Leis n. 12.891/2013 
e 13.165/2015, principalmente por possibilitar a discussão de 
políticas públicas que se pretende desenvolver, a exaltação de 
qualidades pessoais, a menção à pré-candidatura e a 
manifestação sobre questões políticas nas redes sociais, tem o 
mérito de possibilitar o debate de ideias não só no ambiente 
fechado das agremiações partidárias, mas também chamando o 
eleitor a tomar parte no processo de construção das soluções 
coletivas. Essa democratização do debate, mormente pela 
utilização de ambiente gratuito (é bom lembrar que os gastos de 
campanha só são possíveis após a abertura de conta bancária, 
o que pressupõe o registro da candidatura) e acessível a todos, 

 
3 Obra Citada. 
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afasta a preocupação com a desigualdade de oportunidades que 
resultava da redação anterior, que permitia o debate em meios 
de comunicação controlados pelo poder econômico e não incluía 
as mídias gratuitas e a participação do cidadão com a expressão 
do seu posicionamento pessoal sobre o perfil e as propostas dos 
que se apresentam como alternativas de candidatura. De fato, 
os tempos atuais são de efetiva participação popular na 
condução dos interesses da coletividade. Do cidadão não se 
espera apenas o exercício do direito de votar, escolhendo entre 
as propostas que lhe são apresentadas prontas, mas também – 
e talvez mais importante – a efetiva participação na formulação 
das políticas públicas, para melhor acompanhar sua posterior 
implementação. Para tanto, nada melhor que franquear o debate 
de ideias e estimular o engajamento popular, mesmo que na fase 
da pré-campanha, sob a única condição do não envolvimento do 
poder econômico, este sim capaz de ferir a igualdade de 
oportunidades. Como se sabe, a principal justificativa para a 
existência de delimitação temporal para a campanha eleitoral – 
o que em alguma medida inibe a liberdade de expressão do 
pensamento político – é a necessidade de preservação da 
normalidade e legitimidade das eleições, valor, igualmente 
constitucional, que é ameaçado por campanhas eleitorais 
longas, se e quando sustentadas pelo poder econômico. (...). 

E arremata, advertindo que: 

As alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/2015 no art. 36-A, 
permitindo que a pré-campanha veicule a pretensa candidatura 
e exalte as qualidades pessoais do pré-candidato (caput) e 
anuncie as ações políticas desenvolvidas e a desenvolver (§ 2º), 
tudo desde que não haja pedido expresso de voto, ao contrário 
do que sugere uma leitura mais apressada, não autoriza a 
conclusão de que a propaganda eleitoral extemporânea deixou 
de ser censurada, ou deixou de existir, ou que só existirá a 
infração se a mensagem contiver pedido explícito de voto. Na 
verdade, percebe-se que o legislador, ainda com a Lei n. 
13.165/2015, reafirma a necessidade de a campanha eleitoral 
comportar-se dentro de um período certo (que até então era de 
06 de julho à véspera da eleição e, agora, passa a ser a partir 
de 16 de agosto, conforme nova redação dada ao “caput” do art. 
36), o que, por si só, já imporia – ainda que não houvesse a 
expressa tipificação da conduta, no § 3º, como infração cível 
eleitoral – a proibição implícita de qualquer ato de propaganda 
antes daquela data. Como tudo isso (data inicial da propaganda 
e sanção à sua antecipação), repita-se, foi mantido com a 
reforma eleitoral de 2015, não há como, numa visão sistêmica 
do conjunto normativo que regula a propaganda eleitoral, 
interpretar a nova redação do art. 36-A como autorizativa de 
qualquer propaganda eleitoral antes de 16 de agosto. Ao revés, 
percebe-se com clareza que o dito art. 36-A enumera os 
ambientes em que o projeto eleitoral do filiado, ou pré-
candidato, pode ser tornado público (em entrevistas, programas 
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e encontros: inciso I; em seminários, congressos e prévias 
partidárias: incisos II e III; e nas redes sociais: inciso V) e aponta 
o conteúdo da divulgação (menção à pretensa candidatura, 
exaltação de qualidades pessoais: “caput” e ações políticas 
desenvolvidas e a desenvolver: § 2º), para sinalizar que nestes 
casos “não configuram propaganda eleitoral extemporânea” 
(“caput” do art. 36-A), porque, em verdade, devem ser 
manifestações espontâneas, naturais ao momento de 
preparação para a corrida eleitoral e da intensa especulação nos 
meios de comunicação. A realidade mostra que é impossível o 
pré-candidato não dizer, em meio a uma entrevista, v.gr., que 
disputará a eleição e que tem estes e aqueles projetos para o 
caso de assumir o mandato eletivo. E a exposição dessas ideias, 
como já dito, nada tem de inconveniente ao processo eleitoral, 
até porque já vai possibilitando ao eleitor conhecer as 
potencialidades de cada concorrente. 

Mas o limite posto a essa comunicação anterior a 16 de 
agosto – que na letra da lei não constitui propaganda eleitoral – 
não é apenas o pedido expresso de voto. Além de ater-se aos 
ambientes enumerados e ao conteúdo indicado, a divulgação da 
pretendida candidatura não pode adotar as formas vedadas 
expressa ou implicitamente pela lei (quando regula a 
propaganda eleitoral em período permitido: arts. 37 e seguintes), 
sob pena de a pré-campanha poder mais que a própria 
campanha, expondo o sistema à inconsistência. Assim, a pré-
candidatura não pode valer-se de qualquer veiculação em bens 
públicos ou de uso comum (art. 37, “caput” e § 4º), ou de faixas, 
placas, cartazes e pinturas em bens particulares (art. 37, § 2º), 
nem de brindes e outdoors (art. 39, §§ 6º e 8º), dentre outros. 
Outro, e talvez o mais importante, limite imposto à 
divulgação antecipada da candidatura é a vedação de 
utilização de recursos financeiros ou estimáveis. É que o 
mencionado art. 36-A, ao enumerar as hipóteses de divulgação 
que não caracterizam propaganda antecipada, não revogou, 
nem alterou, o regramento da arrecadação e gastos de 
campanha. Ao contrário, a lei continua exigindo conta bancária 
específica para a registrar todo o movimento financeiro da 
campanha (art. 22, “caput”) e condicionando sua abertura ao 
pedido de registro da candidatura (que se dá entre 05 e 15 de 
agosto) e à obtenção do correspondente CNPJ (art. 22-A, 
“caput”). Só a partir de então – conta bancária e CNPJ – partidos 
e candidatos podem arrecadar e gastar (art. 22-A, § 2º), sob 
pena de desaprovação das contas e abuso de poder. Então, 
como veicular as mensagens da pré-campanha por meio de 
anúncios em jornais, faixas, placas, cartazes, impressos em 
geral, adesivos, pinturas, etc., se estes instrumentos de 
comunicação têm um custo financeiro? Na verdade, os 
ambientes e conteúdos que compõem o rol de exceções do art. 
36-A já sinalizam para a possibilidade de divulgação da 
candidatura e dos correspondentes projetos políticos apenas de 
forma espontânea, pois nenhum deles pressupõe custos, 
senão para o Partido na organização de suas prévias e reuniões 
para preparação da campanha. Nunca é demais lembrar que os 
limites impostos à propaganda eleitoral, especialmente o que diz 
com o período de sua realização, se justificam pela necessidade 
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de assegurar a observância do valor constitucional de igualdade 
de oportunidades no processo eleitoral, visando a garantir a 
normalidade e legitimidade do pleito. Esse valor constitucional 
impõe, como única interpretação sistêmica, teleológica e 
conforme a Constituição, a permissão do discurso antecipado de 
campanha que se atenha aos ambientes, aos conteúdos e às 
formas mencionadas no art. 36-A e à não utilização de recursos 
financeiros ou estimáveis (art. 22-A, § 2º). 

 

Veja, Excelência: a Lei 9.504/97, em seu art. 33, dispõe sobre a sistemática 

de realização de pesquisa de opinião pública para as eleições. O TSE, por seu 

turno, editou Resolução nº 23.600//2019, que também dispõe sobre pesquisas 

eleitorais. Nada obsta, a partir de referidas normas, que partidos políticos e pré-

candidatos realizem, às suas expensas, pesquisa de opinião para “consumo 

interno”, ou seja, para aferir a opinião do eleitor naquele momento a fim de 

orientar a atuação da pré-campanha, de suas ações etc, desde que seu resultado 

não seja publicado, sob pena de severa multa .  

No entanto, o que verificamos no presente caso, é a dissimulação, o 

falseamento de pesquisa eleitoral com a finalidade de, verdadeiramente, 

promover propaganda eleitoral antecipada. 

Isto porque, conforme já narrado, dezenas pessoas ligadas à pré-

campanha do Representado circularam em vários bairros da cidade, vestidas de 

camisa branca em que está escrito “Fred Campos”, que é exatamente como é 

conhecido o Representado. Os fatos narrados demonstram cabalmente que o 

Representado fez verdadeira propaganda eleitoral antecipada explícita, visto que 

mobilizou dezenas de pessoas com camisa na qual consta o seu nome estampado, 

em letras garrafais, deixando indubitável que a suposta “pesquisa de opinião” 

nada mais é do que simulação visando burlar a Lei 9.504/97 e a Resolução TSE 

23.600/2019, que proíbem a realização de propaganda antecipada, cuja 
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desobediência incide em elevada multa que varia entre R$ 5.000,00 e 25.000,00 

reais, nos termos do art. 33, § 3º da aludida Lei, o que desde já se requer. 

Restou sobejamente demonstrado, por meio de fotos, vídeos e áudios, que 

a conduta do Representado jamais poderia encontrar abrigo nas hipóteses 

permissivas constantes do at. 36-A da LE. E mais ainda: o dispêndio de elevados 

recursos para pagamento de dezenas de pessoas, utilizando de automóveis tipo 

“VAN” para transportá-las, pode constituir, em tese, fato caracterizador do 

abuso do poder econômico, o que não é objeto da presente ação. Desse modo, o 

Representado está incurso nas vedações sobre propaganda eleitoral antecipada.     

 

DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

A tutela antecipada de urgência no ordenamento processual brasileiro 

somente é possível nas hipóteses em que estejam presentes requisitos básicos 

para a sua concessão. Nos termos do art. 300 do CPC, verbis: 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo. 

No presente caso, é indubitável que, dos fatos narrados e diante das 

provas carreadas, o Representado praticou propaganda eleitoral extemporânea, 

estando presente o Fumus boni Iuris.  

Por outro lado, também não há dúvida de que, caso reincida na prática da 

propaganda vedada, o Representado estará mais uma vez cometendo 

ilegalidade. Desse modo, caso o Judiciário não suste a prática ilegal, esta poderá 

vir a ser novamente cometida, daí resulta que está presente o risco da demora na 

Num. 3323238 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS - 12/08/2020 19:42:39
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081219423907200000003047051
Número do documento: 20081219423907200000003047051



 

Rua dos Angelins, nº 10, Quadra 32 – CEP. 65.076-030, bairro: Renascença I, São Luís/MA. 
Email: egbertomagno.adv@gmail.com. Telefone: (98) 99901-9374 

 
 

prestação jurisdicional, e assim, presente o segundo requisito para a concessão 

da tutela antecipada, o periculum in mora.    

   

III – DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, requer: 

1) a Concessão de TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera pars 

determinando-se que o Representado se abstenha de realizar propaganda 

eleitoral antecipada por meio de suposta “pesquisa de opinião”, em que 

os “aplicadores do questionário” estejam identificados com o seu nome, 

prenome ou apelido; 

2) A notificação do Representado para, querendo, apresentar defesa;  

3) A manifestação do Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer;  

4) Ao final, que seja julgada PROCEDENTE a presente representação com a 

condenação do Representado no pagamento de multa por propaganda 

eleitoral antecipada prevista no §3º do artigo 36 da Lei n.º 9504/97, em seu 

valor máximo.  

Termos em que, 

Pede deferimento. 
 
 

De São Luís//MA para Paço do Lumiar/MA, 12 de agosto de 2020. 
 
 
 

EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS 
OAB/MA 16.855 
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LEVERRHIER ALENCAR DE OLIVEIRA JUNIOR 
OAB/MA 7.782 

 
 
 

ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUSA 
OAB/MA 21.759  

 
 

BRUNO ALMEIDA MENESES 
OAB/MA 18.178 
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 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO - COMPLETA

 
CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e
seus membros.

Partido Politíco: 65 - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Órgão Partidário: Órgão definitivo

Abrangência: PAÇO DO LUMIAR - MA - Municipal

Vigência: Início: 19/02/2020 Final: 30/11/2021

Situação do Órgão: Anotado Data de Validação: 02/03/2020

Protocolo/Código
do requerimento:

859526294920

Endereço:

ESTRADA DE
RIBAMAR COND.
PRAIAS BELAS BL
15

Bairro: SARAMANTA

Município:
PAÇO DO LUMIAR /
MA

CEP: 65130000

Complemento: CNPJ:
03.965.948/0001-
70

Telefone: (98) 98756-2831 Fax:

Celular:

E-mail: saunier.monique@hotmail.com

Membro Cargo Exercício / Situação

MONIQUE FIALHO SAULNIER DE
SANTIAGO

PRESIDENTE (A)
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

LOIDE HELENA SANTOS
MMOREIRA

VICE-PRESIDENTE (A)
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

MARCELO MELO MARQUES
SECRETÁRIO (A) DE
ORGANIZAÇÃO

19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

PAULO DE TARSO CORDEIRO DE
SOUSA

SECRETÁRIO (A) DE
FINANÇAS

19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

ALAN JONES DA SILVA RAMOS MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo
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Membro Cargo Exercício / Situação

AMAURY JORGE LEMOS MOTA MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

AMINTHAS PEREIRA DA SILVA MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

CELSO ANTONIO MARQUES MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

DOMINGOS FRANCISCO DUTRA
FILHO

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

DRIELLE ALICE FERREIRA SILVA MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

FRANCILIO GENISON DE
OLIVEIRA NUNES

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

GETULIO VASCONCELO DA
SILVA

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

HAMILTON JORGE ASSUNCAO
MORAES

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

MANOEL LACERDA DA SILVA
FILHO

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

NATHALIA CRISTINA MACHADO
DUTRA CANAVIEIRA

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

OTAVIANO MARTINS COSTA
NETTO

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

RUBENS SILVA PINHEIRO MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

VALBENA LÚCIA ALVES DE
VASCONCELOS

MEMBRO DO PLENO
19/02/2020 -
30/11/2021 / Ativo

Código de Validação 0Rd4v7qc75uX7pEVrdoPCMnZsMg=

Certidão emitida em 12/08/2020 18:38:14

 

Esta certidão é gratuita e dispensa assinatura. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço:
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos dà Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão.

Os dados partidários de abrangência nacional são anotados no TSE e os regionais e municipais são
anotados nos Tribunais Regionais Eleitorais respectivos.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA
 

REPRESENTAÇÃO nº 0600095-10.2020.6.10.0093
 
 

TERMO DE CONCLUSÃO
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM Juiz Eleitoral.

Paço do Lumiar, 13 de agosto de 2020.

Lilianne Lopes Melo
Chefe de Cartório
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA. 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600095-10.2020.6.10.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA. 
REPRESENTANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B MUNICIPAL - PAÇO
DO LUMIAR/MA. 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS - MA16855 
REPRESENTADO: FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS 
  
  
  
 
 
 

 

DESPACHO
 
 

Vista ao Ministério Público Eleitoral.
 

Paço do Lumiar, 14 de agosto de 2020

 
Juiz Gustavo Henrique da Silva Medeiros

Titular da 93ª Zona
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA
 

REPRESENTAÇÃO nº 0600095-10.2020.6.10.0093
 
 

TERMO DE VISTA
 

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral.
 

Paço do Lumiar, 14 de agosto de 2020.
Lilianne Lopes Melo
Chefe de Cartório
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