
22/09/2020

Número: 0600158-35.2020.6.10.0093 
 

Classe: REPRESENTAÇÃO 

 Órgão julgador: 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA 

 Última distribuição : 16/09/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

#-Promotoria Eleitoral 93ª ZE (REPRESENTANTE)

GILBERTO SILVA DA CUNHA SANTOS AROSO

(REPRESENTADO)

DIRETORIO DO PMDB (REPRESENTADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

43365
21

16/09/2020 23:51 Petição Inicial Petição Inicial

43369
09

16/09/2020 23:51 REPRESENTAÇÃO GILBERTO AROSO propaganda
antecipada

Petição

43369
18

16/09/2020 23:51 Oficio-Ouvidoria Outros documentos

43369
23

16/09/2020 23:51 Imagem01 (11) Outros documentos

43369
24

16/09/2020 23:51 Imagem02 (4) Outros documentos

43369
25

16/09/2020 23:51 Imagem03 (4) Outros documentos

43369
27

16/09/2020 23:51 Imagem04 (3) Outros documentos

43369
28

16/09/2020 23:51 Imagem05 (2) Outros documentos

43369
29

16/09/2020 23:51 Imagem06 (6) Outros documentos

43369
32

16/09/2020 23:51 Imagem07 Outros documentos

43369
35

16/09/2020 23:51 Imagem08 Outros documentos

43369
37

16/09/2020 23:51 Imagem09 (2) Outros documentos

43369
42

16/09/2020 23:51 VÍDEO REDES SOCIAIS GILBERTO AROSO Outros documentos

43369
44

16/09/2020 23:51 certidaodefiliacaopartidariadegilbertoaroso Outros documentos

44288
72

17/09/2020 14:40 Ato Ordinatório Ato Ordinatório

45928
28

18/09/2020 13:17 Decisão Decisão

53940
10

22/09/2020 10:18 Certidão Certidão



53940
33

22/09/2020 10:18 PRINT PROC 158 Outros documentos



 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

Num. 4336521 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 16/09/2020 23:48:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091623480814300000003961291
Número do documento: 20091623480814300000003961291



 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ 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:

GILBERTO  SILVA DA CUNHA SANTOS  AROSO,  brasileiro,
natural  de  Paço  do  Lumiar-MA,  nascido  em  13/11/1965,
casado, filho de Eveline Silva Aroso e Joaquim Antonio Serra
da Cunha Santos Aroso, CPF nº 303.366.603-59, residente na
Rua  dos  Pintarroxos,  nº  08,  Edifício  Turquesa,  Apto  201,
Calhau, São Luís-MA, Cep: 65.071-399, e

DIRETÓRIO  MUNICIPAL DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO  –  MDB  EM  PAÇO  DO  LUMIAR,  CNPJ  nº
16.697.990/0001-07, representado por sua Presidente Carmem
Aroso Cassas, com sede na Avenida Principal, nº 80, Maioba,
Paço do Lumiar,  

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
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1. Dos Fatos

É  notório  na  cidade  de  Paço  do  Lumiar  que  o  ex-Prefeito
Municipal  Gilberto  da  Silva  Cunha  Santos  Aroso  filiou-se  ao  Movimento  Democrático
Brasileiro – MDB e se lançou pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal nas Eleições
2020.

Ocorre  que  chegou  à  Promotoria  Eleitoral  demanda
encaminhada  através  da  Ouvidoria  do  Ministério  Público,  onde  foi  noticiado  que  o
Diretório Municipal do MDB em Paço do Lumiar vem divulgando em perfil na rede social
FACEBOOK  (https://www.facebook.com/mdb.luminense.1)  e  também  no  INSTAGRAM
(https://www.instagram.com/mdb15luminense/)  notícias  sobre  a  pré-candidatura  de  Gilberto
Aroso, no entanto, fazendo uso de propaganda eleitoral antecipada. Outra não pode ser a
interpretação quando se observam as fotografias e vídeo postados nas redes sociais.
Verifica-se que as mesmas imagens foram postadas pelo próprio pré-candidato em seus
dois  perfis  no  INSTAGRAM  (https://www.instagram.com/explore/tags/gilbertoaroso/ e
https://www.instagram.com/gilbertoaroso/),  o  que  denota  ter  conhecimento  inequívoco  da
propaganda eleitoral extemporânea divulgada.

As  imagens  apresentam nítida  característica  de  propaganda
eleitoral, pois o pré-candidato se apresenta ladeado do número 15, que é a legenda do
partido, mas também o número com que pretende concorrer na campanha eleitoral que se
avizinha.  Também faz  largo  uso  de  sua  logo (GilbertoAroso,  com bandeirinha  em
cores)  e  de  hashtag (#EleFez),  as  quais certamente  integrarão  a  futura  campanha
eleitoral.  Há  também  frases  de  efeito,  como  “E  fará  muito  mais”,  “Futuro  Prefeito”,
Voltaremos a sorrir e reconstruir.” A propaganda evidentemente se destina a já inculcar a
imagem de candidato na memória do eleitor e influenciar na sua escolha antes do prazo
permitido pela lei pátria.

Esta intenção muito mais se evidencia na imagem em que o
pré-candidato é ladeado pelo número 15 em grande dimensão, fazendo uma espécie de
trocadilho com o dia  15/06/2020, data em que ocorreu o lançamento oficial de sua pré-
candidatura. 1

Em cumprimento ao que estatui o art. 17, III, da Resolução TSE
nº 23.608/2019,  apresentam-se a seguir  os  links onde a referida propaganda eleitoral
antecipada pode livremente ser acessada:

1

https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=ecnf.100038361331831 e  
https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=a.131605658128145)  
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FACEBOOK MDB LUMINENSE:
https://www.facebook.com/mdb.luminense.1 
Fotos:
https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=258043735484336&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=258656045423105&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=259445892010787&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=261000198522023&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=274633737158669&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=a.131605658128145 
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567972698579&set=a.252567996031910 
Video:
https://www.facebook.com/mdb.luminense.1/videos/252551036033606 

INSTAGRAM MDB LUMINENSE:
https://www.instagram.com/mdb15luminense/ 
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/ 
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/ 
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ 
https://www.instagram.com/p/CCAL00NnxOt/ 
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/ 
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/ 
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/ 
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/ 
Vídeo:
https://www.instagram.com/p/CBeWrtaFIUe/ 

INSTAGRAM GILBERTO (02):
01) https://www.instagram.com/gilbertoaroso/
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CC30hwcJ24W/ 
https://www.instagram.com/p/CCBEOjbpZCN/ 
https://www.instagram.com/p/CB9V_svpoxT/ 
https://www.instagram.com/p/CBzAFrmJaIy/ 
02) https://www.instagram.com/explore/tags/gilbertoaroso/ 
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/ 
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/ 
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/ 
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/ 
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/ 
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ 
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/  

Trata-se, pois, de manifestação pública com evidente escopo
de promoção pessoal  e  captação de eleitorado,  perfectibilizada muito  antes do prazo
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permitido por lei para a divulgação de propagandas de cunho eleitoral, fato que merece
imediata reprimenda desse d. Juízo, no exercício de seu poder de polícia.

2. Da Utilização na Pré-campanha Eleitoral de Publicidade Proibida

Estabelece a Lei nº 9.504/97:

Art.  36.  A propaganda eleitoral  somente é  permitida após o dia  15 de
agosto do ano da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização,
na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária
com vista  à  indicação  de  seu  nome,  vedado o uso  de rádio,  televisão
e outdoor.
§ 2º  Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no
rádio e na televisão.

§  3o  A violação  do  disposto  neste  artigo  sujeitará  o  responsável  pela
divulgação  da  propaganda  e,  quando  comprovado  o  seu  prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo
da propaganda, se este for maior. 

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16
de agosto do ano da eleição.

(grifamos)         

Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19),  veio  a
Emenda Constitucional nº 107/2020 (art. 1º, § 1º) modificar o calendário eleitoral 2020,
estabelecendo:

§ 1º Ficam estabelecidas,  para as eleições de que trata o  caput deste
artigo, as seguintes datas:
(…)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive
na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, e no  caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965.
(…)

Assim,  a prática de propaganda eleitoral antes do dia 27
de agosto do ano das eleições é expressamente proibida, inclusive na internet. 

O  art.  36-A da  Lei  nº  9.504/1997,  admite  debate  político-
eleitoral  dos  pretensos  candidatos  antes  do  início  da  campanha  eleitoral,  pois  o
legislador entendeu ser proveitoso ao eleitor conhecer a intenção e os projetos de cada
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pré-candidato, em nítida antecipação dos debates políticos. Vê-se que a lei permite a
menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato,
mas proibiu o pedido explícito de voto. Reza o art. 36-A:

Art.  36-A.  Não configuram propaganda eleitoral  antecipada,  desde que
não  envolvam  pedido  explícito  de  voto,  a  menção  à  pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
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;
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. (grifamos)

Ora, o uso antecipado do número do candidato, as cores da
campanha, logo, slogans associados ao pré-candidato são a manifestação de expresso
pedido de voto aos eleitores. Estes imediatamente compreendem que há o apelo, não
textual, e que estão sendo chamados a escolher aquela pessoa através daquele número
divulgado e isto é próprio da campanha eleitoral, não da pré-campanha, onde o trabalho
do pré-candidato  e  o debate  político,  segundo o  espírito  da  lei,  devem proliferar  no
campo das ideias e propostas.

A  respeito,  discorre  com  muita  propriedade  o  Professor
RODRIGO LÓPEZ ZILIO, in Direito Eleitoral, 7ª edição, Editora JusPodivm, pp. 400/401: 
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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 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
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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).

3. Do pedido de tutela de urgência

Nesse  contexto,  decerto  que  o  caso  dos  autos  demanda
rápida e adequada providência de natureza liminar, por parte desse d. Juízo Eleitoral, a
fim de inibir a prática ilegal mediante determinação da  imediata remoção de toda a
propaganda em epígrafe,  de modo a fazer cessar  a circulação na rede internet  da
referida  propaganda  irregular,  bem  como  determinar  que  os  representados  se
abstenham  de  postar  ou  divulgar  o  pré-candidato  ladeado  do  número  15  e  das
expressões  “#EleFez,”  “E  fará  muito  mais”,  “Futuro  Prefeito”,  “Voltaremos  a  sorrir  e
reconstruir,” preservando, assim, o equilíbrio entre os pretendentes na disputa eleitoral.

Presentes estão os requisitos necessários para concessão da
tutela  de  urgência  do  artigo  300 do NCPC,  consistentes  na probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).  A probabilidade do direito,
fumus  boni  iuris,  resta  amparado  não  só  pelo  entendimento  do  Tribunal  Superior
Eleitoral,  em  casos  semelhantes  ao  ora  analisado,  aqui  já  transcritos,  mas  pela
necessidade  de  preponderância  do  preceito  legal  de  garantir  a  igualdade  entre  os
pretendentes concorrentes.

 
Certo é que as fotografias e o vídeo mencionados não se

encontram  nos  limites  da  liberdade  de  expressão,  pois  neles  é  feito  pedido
explícito de voto e, assim, resta evidenciado o abuso de direito, a justificar a sua
retirada de circulação.

 
Quanto ao  periculum in mora, está flagrantemente presente,

vez que a manutenção da postagem, dia-a-dia, causará desequilíbrio de forças entre os
pré-candidatos pela possibilidade de ser amplamente reproduzida em inúmeros outros
sites interessados em beneficiar somente ao pré-candidato Gilberto.
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Por  tais  razões,  necessária  a  tutela  de  urgência,  com  a
determinação de retirada imediata da propaganda das redes sociais  e proibição aos
representados de futura veiculação, seja por Instagram, Facebook ou WhatsApp. 

4. Do conhecimento prévio do pré-candidato beneficiário

Quanto ao pré-candidato beneficiado Gilberto Aroso,  restou
evidenciado o seu prévio conhecimento acerca da propaganda irregular, já  que
também constam as imagens em sua página pessoal no FACEBOOK e INSTAGRAM.
Torna-se,  assim,  desnecessária  a  notificação  prévia  do  representado,  conforme
previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e art. 17, I, da Resolução TSE nº 23.608/19.

A procedência desta representação é decisão correta que se
ajusta aos fatos e circunstâncias do caso concreto.

5. Dos pedidos

Pelo exposto, requer o Ministério Público Eleitoral:

1)  liminarmente,  que  seja  concedida  tutela  de  urgência,
inaudita altera pars, com fundamento no art. 300 do NCPC, para:

1.1) ser determinada aos  representados a imediata retirada
da  propaganda  antecipada  dos  meios  de  veiculação  social  (todos  os  links
mencionados na fl. 3 desta inicial), sob pena de multa;

1.2)  ser  notificado  o  FACEBOOK  INC  no  endereço  abaixo
indicado, na forma do art. 32, § único, da Resolução TSE nº 23.610/2019, para a imediata
retirada do material de propaganda das redes sociais, acessível nas URLs:

FACEBOOK MDB LUMINENSE:
https://www.facebook.com/mdb.luminense.1 
Fotos:
https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=258043735484336&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=258656045423105&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=259445892010787&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=261000198522023&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=274633737158669&set=ecnf.100038361331831 
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=a.131605658128145 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

https://www.facebook.com/photo?fbid=252567972698579&set=a.252567996031910 
Video:
https://www.facebook.com/mdb.luminense.1/videos/252551036033606 

INSTAGRAM MDB LUMINENSE:
https://www.instagram.com/mdb15luminense/ 
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/ 
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/ 
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ 
https://www.instagram.com/p/CCAL00NnxOt/ 
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/ 
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/ 
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/ 
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/ 
Vídeo:
https://www.instagram.com/p/CBeWrtaFIUe/ 

INSTAGRAM GILBERTO (02):
01) https://www.instagram.com/gilbertoaroso/
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CC30hwcJ24W/ 
https://www.instagram.com/p/CCBEOjbpZCN/ 
https://www.instagram.com/p/CB9V_svpoxT/ 
https://www.instagram.com/p/CBzAFrmJaIy/ 
02) https://www.instagram.com/explore/tags/gilbertoaroso/ 
Fotos:
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/ 
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/ 
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/ 
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/ 
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/ 
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ 
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/  

2) 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 determinar esse d.
Juízo a  notificação dos representados (Órgão de Direção Municipal do MDB em Paço do
Lumiar e o pré-candidato beneficiário) a fazer a entrega da nota fiscal relativa ao material
de propaganda eleitoral que aparece ao fundo do vídeo divulgado (banner com #Elefez
- vide em anexo), em apreensão, sob pena de multa e de crime de desobediência;

3)  a  citação  dos representados  para,  querendo,  apresentarem
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);

9

Num. 4336909 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: NADJA VELOSO CERQUEIRA - 16/09/2020 23:48:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091623480826600000003962319
Número do documento: 20091623480826600000003962319



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 93ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

4) No mérito, a confirmação da liminar concedida e a condenação
dos representados ao pagamento da multa 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 até o máximo de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao valor da propaganda se este
for maior;

5) aplicação de multa ao FACEBOOK caso, notificado no endereço
abaixo indicado, não retire a propaganda irregular divulgada e compartilhada no prazo
estabelecido.

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, 16 de setembro de 2020. 

Nadja Veloso Cerqueira
    Promotora Eleitoral

FACEBOOK INC
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
A/C do Facebook/Instagram Brasil
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 5º Andar, Itaim Bibi,
São Paulo-SP
CEP: 04542-000 
e-mail: records@facebook.com
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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): GILBERTO SILVA DA CUNHA SANTOS AROSO

Título Eleitoral: 011462351139

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

MDB MA PAÇO DO LUMIAR 25/03/2020 24/03/2020 Regular

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:  8F18.F3AD.21AC.076C

Certidão emitida às 17:52:25 de 15/08/2020
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR MA
 

REPRESENTAÇÃO nº 0600158-35.2020.6.10.0093
 
 
 

TERMO DE CONCLUSÃO
 

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

Paço do Lumiar, 17 de setembro 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 0600158-35.2020.6.10.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA. 
REPRESENTANTE: PROMOTORIA ELEITORAL 93ª ZE 
REPRESENTADO: GILBERTO SILVA DA CUNHA SANTOS AROSO, DIRETÓRIO DO PMDB. 
  
  
  

DECISÃO
 
 

Trata-se de Representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor do
GILBERTO SILVA DA CUNHA SANTOS AROSO e do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB EM PAÇO DO LUMIAR por suposta
propaganda eleitoral antecipada, nos termos do artigo 96, da Lei nº 9.504/97.
 
Narra a inicial, em síntese, que foi noticiado que o Diretório Municipal do MDB em Paço do
Lumiar, segundo representado, vem divulgando em perfil na rede social FACEBOOK
( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m d b . l u m i n e n s e . 1 )  e  t a m b é m  n o  I N S T A G R A M
(https://www.instagram.com/mdb15luminense/) notícias sobre a pré-candidatura de Gilberto
Aroso, primeiro representado, fazendo uso de propaganda eleitoral antecipada.
 
Aduz, ainda, que as imagens publicadas apresentam nítida característica de propaganda eleitoral,
com a utilização do número 15, que é a legenda do partido, mas também o número com que
pretende concorrer, bem como foi utilizada sua logo, (GilbertoAroso, com bandeirinha em cores) e
de hashtag (#EleFez), além de várias frases de efeito, que certamente integrarão a futura
campanha, antes do prazo permitido pela lei.
 
Em complementação à inicial, juntou os links das publicações e outros documentos.
 
Ao final, a Representante requereu: 1) liminarmente, que seja concedida tutela de urgência,
inaudita altera pars, com fundamento no art. 300 do NCPC, para: ser determinada aos
representados a imediata retirada da propaganda antecipada dos meios de veiculação social
(todos os links mencionados na fl. 3 desta inicial), sob pena de multa; 1.2) ser notificado o
FACEBOOK INC nos endereços abaixo indicado, na forma do art. 32, § único, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, para a imediata retirada do material de propaganda das redes sociais, acessível
nas URLs juntadas aos autos; 2) 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 determinar esse d. Juízo
a notificação dos representados (Órgão de Direção Municipal do MDB em Paço do Lumiar e o
pré-candidato beneficiário) a fazer a entrega da nota fiscal relativa ao material de propaganda
eleitoral que aparece ao fundo do vídeo divulgado (banner com #Elefez - vide em anexo), em
apreensão, sob pena de multa e de crime de desobediência; 3) a citação dos representados para,
querendo, apresentarem 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); 4) No mérito, a confirmação da liminar
concedida e a condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º, da
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Lei nº 9.504/97 e art. 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.000,00 até o
máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao valor da propaganda se
este for maior; 5) aplicação de multa ao FACEBOOK caso, notificado no endereço abaixo
indicado, não retire a propaganda irregular divulgada e compartilhada no prazo estabelecido.
 
Éo breve relatório.
 
Decido.
 
Primeiramente, entendo estarem presentes os requisitos da petição inicial, notadamente quanto à
presença das condições da ação (interesse e legitimidade – artigo 17 do CPC), pressupostos de
existência e o acompanhamento de mínima documentação, essencial à sua propositura (CPC,
artigo 319, VI), motivo pelo qual a recebo para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
especialmente os de natureza processual.
 
Uma vez ultrapassada a análise da admissibilidade da Representação, passa-se a análise da
Utilização na Pré-campanha Eleitoral de Publicidade Proibida. O escopo da Lei Eleitoral, ao
estabelecer regras para o exercício da propaganda, é notadamente assegurar a isonomia entre
os candidatos, conferindo-lhes as mesmas oportunidades, com vistas a manter o equilíbrio da
disputa. Busca-se, pois, evitar que aqueles com maior capacidade política ou econômica sejam
beneficiados.
 
Desta forma, os atos de pré-campanha não podem ser feitos de qualquer forma, devendo ser
respeitadas as balizas estabelecidas pelas normas que regem a matéria.
 
Com a atual Reforma Política, alguns atos de pré-campanha estão autorizados. Pelo teor do
artigo 36-A, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), é permitido:
 

Art.  36-A. Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes
atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
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
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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;
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. (grifamos)
 

Nesse sentido, o TSE já se manifestou diversas vezes sobre propaganda eleitoral extemporânea
e sobre o pedido explícito de votos:

 
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A
DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida
pelo Min. Luiz Fux, relator originário do feito, que deu
provimento ao agravo para analisar o recurso especial e
negar-lhe seguimento, mantendo acórdão condenatório
por propaganda eleitoral extemporânea.
2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada: (i) a
ausência de pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Em relação ao primeiro parâmetro, esta
Corte fixou a tese de que, para a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos deve
ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento
a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em
que veiculada. Precedentes.
3. 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. No caso, é possível identificar pedido
explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em
que pediu "voto de confiança" nele e no pré-candidato a
vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores
do Município onde pretendia concorrer ao pleito.
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto
no discurso de Max Rodrigues Lemos, prefeito à época,
que se limitou a enaltecer as realizações de seu governo e
demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França
Vilela. Na ausência de pedido explícito de votos e de
qualquer mácula ao pr incípio da igualdade de
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oportunidades, as declarações encontram-se protegidas
pela l iberdade de expressão, não configurando
propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A
da Lei nº 9.504/1997.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas
para afastar a condenação de Max Rodrigues Lemos pela
prática de propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no
mais, o acórdão recorrido.
0000029-31.2016.6.19.0138; RESPE - Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral nº 2931 - QUEIMADOS -
RJ; Acórdão de 30/10/2018; Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso (grifei)

 
Nesse diapasão, o que se percebe é que a propaganda não utiliza meio proscrito, no entanto, o
conteúdo ultrapassa o que é permitido à pré-campanha, envolvendo verdadeiro pedido de voto,
visto que o pré-candidato se apresenta ladeado do número 15, que é a legenda do partido e
também o número com que pretende concorrer na campanha eleitoral. Também faz uso de sua
logo (GilbertoAroso, com bandeirinha em cores) e de hashtag (#EleFez), as quais certamente
integrarão a futura campanha eleitoral. Há também diversas frases de efeito, como: “E fará muito
mais”, “Futuro Prefeito”, Voltaremos a sorrir e reconstruir.”
 
Portanto, em análise superficial, verifico a existência da plausibilidade do direito pelo pedido
explícito de voto no conteúdo da propaganda atacada, em período proibido, e entendo que restou
configurado que a continuidade da conduta dos Representados pode macular o princípio da
igualdade de oportunidade, tendo em vista a velocidade de divulgação dessa propaganda por
meio das redes sociais.
 
Isto posto, diante da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO os pedidos da Inicial e
DETERMINO:
 
a) Nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que os representados promovam a imediata
retirada do vídeo em referência de suas páginas na rede social Instagram e Facebook, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 497 do Código de
Processo Civil; (acessível nas respectivas URLs:
FACEBOOK MDB LUMINENSE: https://www.facebook.com/mdb.luminense.1
Fotos: https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=258043735484336&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=258656045423105&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=259445892010787&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=261000198522023&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=274633737158669&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=a.131605658128145
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567972698579&set=a.252567996031910
Video: https://www.facebook.com/mdb.luminense.1/videos/252551036033606
INSTAGRAM MDB LUMINENSE: https://www.instagram.com/mdb15luminense/
Fotos:https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/
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https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/
https://www.instagram.com/p/CCAL00NnxOt/
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/
Vídeo: https://www.instagram.com/p/CBeWrtaFIUe/
INSTAGRAM GILBERTO (02): 01) https://www.instagram.com/gilbertoaroso/
F o t o s : h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C C 3 0 h w c J 2 4 W /
https://www.instagram.com/p/CCBEOjbpZCN/
https://www.instagram.com/p/CB9V_svpoxT/
https://www.instagram.com/p/CBzAFrmJaIy/
02) https://www.instagram.com/explore/tags/gilbertoaroso/
Fotos: https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/ 2
 
b) notificação do FACEBOOK INC, por meio do endereço eletrônico informado ao Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, para a imediata retirada do material de propaganda das redes
sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 497 do
Código de Processo Civil, acessível nas URLs:
FACEBOOK MDB LUMINENSE: https://www.facebook.com/mdb.luminense.1
Fotos: https://www.facebook.com/photo?fbid=249358399686203&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=258043735484336&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=258656045423105&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=259445892010787&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=261000198522023&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=274633737158669&set=ecnf.100038361331831
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567022698674&set=a.131605658128145
https://www.facebook.com/photo?fbid=252567972698579&set=a.252567996031910
Video: https://www.facebook.com/mdb.luminense.1/videos/252551036033606
INSTAGRAM MDB LUMINENSE: https://www.instagram.com/mdb15luminense/
Fotos:https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/
https://www.instagram.com/p/CCAL00NnxOt/
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/
https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/
https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/
Vídeo: https://www.instagram.com/p/CBeWrtaFIUe/
INSTAGRAM GILBERTO (02): 01) https://www.instagram.com/gilbertoaroso/
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F o t o s : h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C C 3 0 h w c J 2 4 W /
https://www.instagram.com/p/CCBEOjbpZCN/
https://www.instagram.com/p/CB9V_svpoxT/
https://www.instagram.com/p/CBzAFrmJaIy/
02) https://www.instagram.com/explore/tags/gilbertoaroso/
Fotos: https://www.instagram.com/p/CBi5K-MFBre/
https://www.instagram.com/p/CBl_rEWFIUE/
https://www.instagram.com/p/CB6q4KSnU48/
https://www.instagram.com/p/CDz3FPDHNYb/
https://www.instagram.com/p/CC4JbFPHIt3/
https://www.instagram.com/p/CCE5Zgmn6AE/ https://www.instagram.com/p/CB2ydN7nf5n/ 2
 
c) a notificação dos representados a fazer a entrega das notas fiscais relativas ao material de
propaganda eleitoral que aparece ao fundo do vídeo divulgado (banner com #Elefez - vide em
anexo), em apreensão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento
no art. 497 do Código de Processo Civil, além de responderem por crime de desobediência;
 
d) a citação dos representados para, querendo, apresentarem 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);
 
Cumpra-se. Dou a esta decisão força de mandado.
 

Paço do Lumiar, 18 de setembro de 2020.
 

Juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros
Titular da 93ª Zona Eleitoral
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600158-35.2020.6.10.0093
 
 

CERTIDÃO
 
 

 
Certifico que foi anexado a este processo print das telas que confirmam a notificação do facebook

e instagram, em 21/09/2020.
 

Paço do Lumiar, 22 de setembro de 2020
Lilianne Lopes Melo
Chefe de Cartório
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