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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral do Maranhão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  sua
Representante infrafirmada, em exercício perante a 93ª Zona Eleitoral, no uso de
suas  atribuições constitucionais  e  legais,  com fulcro  no  art.  24,  VI,  do  Código
Eleitoral  c/c  o  art.  78  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  no  art.  96  da  Lei  nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019, vem perante  Vossa  Excelência
propor

REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE 

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

contra:

DRIELLE  ALICE  FERREIRA  SILVA,  conhecida  como
“DRIELLE  DA PINDOBA”,  brasileira,  maranhense,  nascida
em 21/02/1986,  solteira,  filha  de Silvio  dos Santos  Silva  e
Maria  da  Conceição  de  Almeida  Ferreira,  CPF  nº
006.250.623-45, residente e domiciliada na Avenida Principal,
153, Pindoba, Paço do Lumiar-MA, Cep 65130-000, e

FREDERICO  DE  ABREU  DA SILVA CAMPOS,  conhecido
como “FRED CAMPOS” brasileiro, amapaense, nascido em
27/11/1981, casado, filho de Flávio Henrique Silva Campos e
Darlene  Marciana  de  Abreu  Silva  Campos,  CPF  nº
919.115.323-91,  residente  e  domiciliado  na  Rua  dos
Flamingos,  Quadra 04,  nº 22,  Sl-01,  Calhau,  São Luís-MA,
Cep: 65071-620, telefones: 98119-0252 e 3246-3418,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

Num. 3673791 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 26/08/2020 16:13:16
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082616131631300000003358089
Número do documento: 20082616131631300000003358089



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

1. DOS FATOS

Drielle Alice Ferreira Silva, Vereadora do Município de Paço
do Lumiar,  filiada ao partido Republicanos (certidão anexa),  vem se declarando
pré-candidata à reeleição nas rede social  INSTAGRAM (https://www.instagram.-
com/drielledapindoba/?hl=pt-br):

Também vem sendo amplamente divulgado que a pré-candi-
data Drielle aliou-se, em pré-campanha, ao pré-candidato Frederico de Abreu Silva
Campos (Fred Campos), do Partido Liberal (PL), antigo Partido da República.
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https://www.instagram.com/p/CDBgPHxjD1o/ 

Menção expressa ao  número 22,
número com o qual o pré-candida-
to Fred Campos pretende concor-
rer ao cargo de Prefeito de Paço
do Lumiar.
Na  foto,  a  pré-candidata  Drielle,
usando camiseta com propaganda
eleitoral  antecipada  do  Grupo  de
Idosos São José.

Os  representados,  entretanto,  vem  infringindo  a  legislação
eleitoral, pois vem distribuindo camisetas a eleitores com propaganda eleitoral na
estampa, o que é defeso, inclusive em período de campanha. 

Observe-se a camiseta usada pela própria  Drielle  em uma
reunião na comunidade, em que fala ao microfone ao lado do pré-candidato Fred

Num. 3673791 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 26/08/2020 16:13:16
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082616131631300000003358089
Número do documento: 20082616131631300000003358089



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO

Campos:

https://www.instagram.com/p/CDBgPHxjD1o/

  drielledapindoba
Mais uma noite memorável na
nossa querida Pindoba. Ao lado
do pré-candidato a  prefeito  de
Paço do Lumiar Fred Campos,
lideranças e amigos discutimos
metas e prioridades para a nos-
sa cidade. E assim caminhamos
juntos!
#noiteespecial #deamigo-
paraamigo #diálogos #pa-
codolumiar #drielledapindo-
ba

24-07-2020

É exatamente  a  mesma camisa distri-
buída, em fevereiro do corrente ano, no
I Baile dos Idosos São José, realizado
na  Pindoba,  onde  reside  a  Vereadora
Drielle, e que teve até banda de música.

Fred foi ao baile e aparece na foto lade-
ado pela Vereadora, pela líder comuni-
tária Concita da Pindoba e pela Conse-
lheira Tutelar Driane.
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A mesma camiseta foi amplamente distribuída, conforme se
vê adiante, na comemoração de aniversário de membros do Grupo de Idosos São
José, na Pindoba: 
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Também, em outubro de 2019, a mesma camiseta foi usada
em momentos comemorativos:

https://www.instagram.com/p/B4GMmYIJQfC/ 
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Em janeiro de 2020, idosos e familiares do Grupo de Idosos
São José foram levados a um passeio, em São José de Ribamar, vestindo as ca-
misetas. Na parte frontal constava escrito “Grupo de Idosos São José”:
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Porém, é nas costas que é divulgada a propaganda eleito-
ral antecipada.   O fato é constatado em uma das fotografias que foi postada na
rede social Instagram (https://www.instagram.com/concita_da_pindoba/?hl=pt-br):
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Aproximando a imagem, verifica-se gravado na estampa os
nomes “FRED CAMPOS”, “DRIELLE da PINDOBA” e “IESF”, que é o Instituto de
Ensino Superior Franciscano, que pertence ao empresário apoiador Tiago Carnei-
ro.

Mas não foram apenas estas as camisetas confeccionadas
pelos representados. Foi possível detectar, ainda, a distribuição de outras, geral-
mente em eventos onde se concentravam muitas pessoas. 

A exemplo, uma ação social, ocorrida em dezembro/2019, na
comunidade Vassoural, onde surgiram camisetas vermelhas, com frase típica de
campanha eleitoral: “juntos somos mais fortes”. Frases como esta tem aparecido
diversas vezes em páginas de aliados políticos e dos próprios representados (#va-
mosjuntos” ou #vamossemprejuntos). 

O evento foi muito prestigiado pela comunidade e os organi-
zadores e colaboradores, se voluntários ou não, vestiam as camisetas vermelhas
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com a propaganda eleitoral antecipada:

https://www.instagram.com/p/B6IgxcCDAa1/ 
https://www.instagram.com/p/B6Ij5ACpDnX/

https://www.instagram.com/p/B6IgxcCDAa1/ 
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 Drielle presente no evento, com sua mãe  .

     Fred Campos e a esposa também:
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Assim como as camisetas do Grupo São José, as camisetas
do Vassoural trazem a propaganda eleitoral antecipada nas costas, de modo a difi-
cultar o registro fotográfico:
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2 - DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O TSE já definiu propaganda eleitoral como “toda aquela que
leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mes-
mo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões
que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pú-
blica.” (Respe nº 16.183/MG).

Toda propaganda eleitoral veiculada antes do dia 26 de se-
tembro é considerada propaganda eleitoral antecipada (art. 36, caput, da LE e art.
240 do CE, c/c art. 1º, §1º, IV da EC 107/2020). No entanto, foi formalmente reco-
nhecida pela legislação a fase antecedente ao início da fase do registro e da pro-
paganda eleitoral, a chamada pré-campanha.

Sabidamente, os atos de pré-campanha causam reflexos no
processo eleitoral e, por isso, devem observar determinadas condicionantes que se
extraem do próprio sistema que sustenta o processo eleitoral. 

Na pré-campanha, somente é permitido  menção a pretensa
candidatura,  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  pré-candidato  e  os  atos
taxativamente enumerados nos incisos I a VII do art. 36-A:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no 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,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de
governo  ou  alianças  partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais
atividades  ser  divulgadas  pelos  instrumentos  de  comunicação
intrapartidária;    
III  -  a  realização  de  prévias  partidárias  e  a  respectiva  distribuição  de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;                 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;      
V  -  a  divulgação  de  posicionamento  pessoal  sobre  questões  políticas,
inclusive nas redes sociais;    
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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,  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 desta Lei.

A  intenção  do  legislador  ao  prever  tais  excludentes  é
franquear  a  discussão  sobre  políticas  públicas  em  ambientes  fechados  das
agremiações  partidárias  e, em  ambientes  abertos  e  gratuitos,  fomentar  a
construção coletiva de soluções. Nesta última hipótese, são proibidos gastos de
campanha, pois não foi ainda aberta conta bancária, obrigatoriamente precedida de
registro de candidatura. 

Os  representados  não  se  enquadram  em  nenhuma  das
excludentes  legais  de  propaganda  eleitoral  antecipada  (art.  36-A  da  Lei  nº
9504/97).

2.1 DO PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO

Não é permitido ao pré-candidato fazer pedido explícito de
voto. 

Assim, o uso de expressões como:  ““vamos juntos”, “vamos
sempre juntos”, e o uso, direto ou dissimulado, do número 22, que é o número do
candidato  Fred  Campos,  do  Partido  Liberal,  na  disputa  ao  cargo  de  Prefeito
Municipal, constitui propaganda eleitoral antecipada.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a compreensão do que consiste o pedido explícito de voto.
Com efeito,  pedido explícito  é o  realizado de forma direta,  sem
subterfúgios ou circunlóquios.  No entanto,  esse pedido pode ser
concretizado tanto de forma textual (“preciso do teu voto”, “quero o
teu voto”) como não textual. O pedido textual emprega a palavra
“voto” ou expressão equivalente (v.g. sufrágio). De outra parte, o
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pedido não textual emprega um conjunto de frases e expressões
(ex.  slogan  de  campanha anterior),  símbolos,  números e  outros
elementos de referência que guardam pertinência direta com o ato
de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o futuro
candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer
a determinado cargo e afirma “conto com o teu apoio”, finalizando
com  seu  nome  e  o  número  do  partido.  Nessa  situação,  resta
evidenciado o pedido explícito – ainda que não textual – de voto,
na  medida  em  que  existe  um  articulado  que  conjuga  o  cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de
apoio  o  número  da  legenda  do  partido.  Do  simples  fato  desse
pedido de apoio ser conjugado com um número de partido – que
coincide com o voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica
(seja  na  legenda  ou  no  próprio  candidato  ao  cargo  do  Poder
Executivo)  -,  pode-se concluir  que se está diante de um pedido
explícito  (não textual)  de  voto.  Em síntese,  não existe diferença
entre  a  mensagem  referir  diretamente  “preciso  do  teu  voto”  ou
“conto  com  teu  apoio,  Fulano  de  Tal,  Número  XX”;  ambos  se
configuram  como  pedido  explícito  de  voto  –  fundamentalmente
porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio com um
número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
binário e a referência ao número do partido coincide com o voto na
legenda  daquela  agremiação;  no  sistema  majoritário,  o  voto  no
candidato é representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo
número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese é, até mesmo,
um ato mais contundente de propaganda eleitoral  antecipada do
que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo
a um número de partido ou candidato). 

O TSE já assinalou que o pedido explícito de votos pode ser
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. (AgRg-REspe nº 2931/RJ – j. 30.10.2018).

A  divulgação  de  propaganda  eleitoral  antes  do  período
estabelecido em lei fere o princípio do equilíbrio na isonomia no pleito consagrado
no sistema eleitoral pátrio.
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2.2 DA PROPAGANDA ELEITORAL PROSCRITA

Já decidiu o TSE:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral com
agravo.  Eleições  2018.  Propaganda  eleitoral  antecipada.  Não
configuração.  Desprovimento.  1.  Agravo  interno  contra  decisão
monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos
interposto  para  impugnar  decisão  de  inadmissão  de  recurso
especial eleitoral. 2. Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada,  é  necessário,  em  primeiro  lugar,  determinar  se  a
mensagem veiculada  tem  conteúdo  eleitoral,  isto  é,  relacionado
com a disputa. 3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar  três parâmetros alternativos para concluir
pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou  (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. 4.  No  caso,  conforme  já  destacado  na  decisão
agravada, (i)  a expressão “conclamando a todos uma união total
por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da
conduta,  de  modo  que  não  há  como  concluir  pela  mácula  ao
princípio  da  igualdade  de  oportunidades.  Ademais,  o
impulsionamento  de  publicação  na  rede  social  Facebook  não  é
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do
art.  57–C  da  Lei  nº  9.504/1997.  5.  Na  ausência  de  conteúdo
eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula  ao  princípio  da  igualdade  de  oportunidades,  deve–se
afastar  a configuração de propaganda eleitoral  antecipada ilícita,
nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997. 6. Agravo interno a
que se nega provimento.  (Agravo de Instrumento nº 060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020) 

Verifica-se, assim, que o uso de propaganda eleitoral proscrita
é  considerado  pelo  TSE  propaganda  eleitoral  antecipada,  a  ser  devidamente
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reprimida pela Justiça Eleitoral, a fim de evitar campanhas sustentadas pelo abuso
de poder econômico, garantindo a normalidade e legitimidade das eleições.

Não  são  tolerados,  portanto,  atos  de  pré-campanha  que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral. 

2.3 DA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS

A  distribuição  de  brindes,  como  camisetas,  é
expressamente vedada pelo art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (...)

§ 6o  É  vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização,  de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam  proporcionar
vantagem ao eleitor.  

A respeito, preceitua a Resolução nº 23.610/2019:

Art.  18.  São  vedadas  na  campanha  eleitoral  confecção,
utilização, distribuição por comitê,  candidato,  ou com a sua
autorização,  de camisetas,  chaveiros,  bonés,  canetas,  brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme
o caso,  pela prática de captação ilícita de sufrágio,  emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei  nº  9.504/1997,  art.  39,  §  6º; Código  Eleitoral,  arts.
222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). 

O largo uso deste meio de propaganda, que não é barato,
fere  o  princípio  da  isonomia  do  pleito  e  prejudica  o  equilíbrio  entre  os  pré-
candidatos, pois não é aceitável que alguns possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se registrado como candidatos, nem distribuir
camisetas em larga escala, sob pena de caracterizar abuso de poder econômico
ou até  crime de captação ilícita  de  sufrágio,  pois  a  camiseta não tem a única
utilidade de divulgar o nome do pré-candidato, mas é usufruída pelo eleitor para
outros fins. 
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Neste sentido:

RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  PROPAGANDA
IRREGULAR. CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VANTAGEM  PARA  O
ELEITOR.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
APOSIÇÃO  DE NÚMERO,  SIGLA E  SÍMBOLO DA CAMPANHA
NAS  CAMISETAS.  UTILIZAÇÃO  POR  CABOS  ELEITORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE PELA PROPAGANDA
DEMONSTRADA  PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
PECULIARIDADES  DO  CASO.  CONHECIMENTO  DA
PROPAGANDA  IRREGULAR.  DEVER  DO  CANDIDATO  DE
PROMOVER  A  CESSAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não é necessário se comprovar que houve vantagem
em concreto para o eleitor com a distribuição de camisetas, pois a
norma parte da presunção de que esse tipo de bem, por poder ter
outra utilidade que não a de exclusivamente informar o eleitor, pode
conferir  a  este  alguma  vantagem  e,  por  essa  razão,  veda  a
produção, utilização e distribuição deste material, a fim de evitar a
sua utilização como moeda de troca. 2. É permitida a utilização de
cabo eleitoral, regularmente contratado pelo candidato, partido ou
coligação, de camisetas da cor do partido ou coligação,  desde que
não  contenha  número,  nome  ou  imagem  que  remetam  ao
candidato ou cargo em disputa. Precedentes. 3. Caso em que se
verificou que as camisetas, as quais se alega que foram utilizadas
somente  por  apoiadores  da  candidata  representada  e  não  por
eleitores, ostentavam o número, a sigla do partido e o símbolo da
campanha.  4.  A responsabilidade da candidata pela  propaganda
irregular ficou demonstrada, na medida em que ela própria aparece
nas  fotografias  dos  eventos  onde  foram utilizadas  as  camisetas
impugnadas, levando, portanto, as circunstâncias e peculiaridades
do caso, à condição de que era impossível que a representada não
tenha  tido  conhecimento  da  propaganda.  5.  Ainda  que  as
camisetas  tivessem  sido  confeccionadas  pelos  eleitores,  como
alegado,  não  estaria  afastada  a  responsabilidade  da  candidata
representada,  pois,  sendo  conhecedora  da  existência  da
propaganda  irregular,  era  seu  dever  fazê-la  cessar.  6.  Recurso
parcialmente provido para afastar a penalidade aplicada com base
no art. 12 da Resolução TSE nº 23.457/2015, mantendo-se a multa
por  propaganda  irregular.  (TRE–PA  –  RE:  21349  NOVA
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TIMBOTEUA-PA,  Relator:  JUIZ  JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA
ARAÚJO, Data de Julgamento:  28/04/2020,  Data de Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 107, Data: 17/06/2020,
Página 3/5).

3. DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROPAGANDA PELOS BENEFICIÁRIOS

O conhecimento acerca da propaganda eleitoral antecipada
pelos representados é inequívoca, pois são de sua responsabilidade direta, como
sobejamente demonstrado nas fotografias trazidas a esse d. Juízo, muitas delas
publicadas nas páginas de redes sociais dos próprios representados, os quais
também estavam presentes nos eventos. 

Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia,
conforme previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE
nº 23.608/19.

4. DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nesse contexto, decerto que o caso dos autos demanda
medidas de cunho repressivo e preventivo.

Cabe adequada medida sancionatória por parte desse d.
Juízo Eleitoral, inclusive de natureza liminar, no  exercício do poder de polícia,
mediante determinação aos representados da  imediata apreensão de todas as
camisetas, com fulcro no disposto no art. 41, § 1º da Lei nº 9.504.97 e no art. 35
do Código Eleitoral.

5. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1) liminarmente, com fundamento no art. 41, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 35 do CE, o exercício do poder de polícia, consistente em:

1.1) notificação dos representados Drielle Alice Ferreira Silva e
Frederico  de  Abreu  da  Silva  Campos  para,  em  prazo  determinado,  recolher
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comprovadamente todas as camisetas confeccionadas (as vermelhas e as do Grupo
São José), com as respectivas notas fiscais relativas à aquisição das camisetas,
entregando-as a esse d. Juízo, em apreensão. Em caso de recalcitrância, que seja
aplicado multa aos representados;

2) a citação dos representados Drielle Alice Ferreira Silva e
Frederico de Abreu da Silva Campos para, querendo, apresentar defesa no prazo
de 02 dias (art.  96,  §  5º,  da Lei  nº 9.504/1997 e art.  18,  §  2º e  seguintes da
Resolução TSE nº 23.608/2019); 

3)  a  condenação  dos  representados  Drielle  Alice  Ferreira
Silva e Frederico de Abreu da Silva Campos ao pagamento da multa pelo uso de
propaganda eleitoral antecipada, prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art.
2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  a  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais),  ou  equivalente  ao  custo  da
propaganda, se este for maior;

Embora o Ministério Público Estadual já tenha apresentado
elementos suficientes e robustos do ilícito apontado, protesta-se, na oportunidade,
pela produção de todas as provas em direito admitidas que se fizerem necessárias
ao pleno esclarecimento dos fatos.

Termos em que espera deferimento.

Paço do Lumiar, 26 de agosto de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): DRIELLE ALICE FERREIRA SILVA

Título Eleitoral: 043250551163

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR 23/03/2020 23/03/2020 Regular

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2016 01/04/2016 Cancelado em 16/04/2020

PT MA PAÇO DO LUMIAR 29/03/2016 29/03/2016 Cancelado em 15/10/2019

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  4B7C.F335.F490.0711

Certidão emitida às 08:28:05 de 26/08/2020
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Justiça Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que 
dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo ESTÁ REGULARMENTE FILIADO .

Nome do Eleitor(a): FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS

Título Eleitoral: 041667721171

Dados da Filiação Partidária
Partido UF Município Data Cadastro Filiação Data Filiação Situação

PL MA PAÇO DO LUMIAR 02/04/2020 02/04/2020 Regular

MDB MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 19/09/2003 Excluído em 21/11/2009

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 27/04/2011 Cancelado em 21/11/2013

PCDOB MA PAÇO DO LUMIAR 08/10/2013 08/10/2013 Cancelado em 21/11/2013

DEM MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 22/02/2007 Cancelado em 29/11/2011

REPUBLICANOS MA PAÇO DO LUMIAR Não verificado 30/03/2016 Cancelado em 16/04/2020

Esta certidão de filiação partidária é expedida gratuitamente e os dados nela 
contidos refletem os registros oficiais de filiação, na forma da lei. Sua 
autenticidade poderá ser confirmada na página do  Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http:// www.tse.jus.br, por meio do código de 
autenticação:  BE00.652A.B601.E6A1

Certidão emitida às 10:31:56 de 24/08/2020
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA
 

REPRESENTAÇÃO nº 0600110-76.2020.6.10.0093
 
 

TERMO DE CONCLUSÃO
 

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

Paço do Lumiar, 26 de agosto de 2020.
Lilianne Lopes Melo
Chefe de Cartório
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MM. Juiz,
Vem o Ministério Público apresentar, em anexo, a tempo, mais duas fotografias das camisetas do
Grupo São José, em que se verifica, de forma nítida que a propaganda eleitoral dos pré-
candidatos Fred Campos e Drielly da Pindoba se encontra nas costas.
 

Num. 3719565 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 28/08/2020 06:49:55
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082806494970000000003398815
Número do documento: 20082806494970000000003398815



 

https://www.folhadomunicipio.com.br/2019/10/caminhada-dos-idosos-da-pindoba.html 

 

https://www.folhadomunicipio.com.br/2019/10/caminhada-dos-idosos-da-pindoba.html 
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