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PODER JUDICIÁRIO

 
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600159-71.2021.6.10.0000 - São Luís -
MARANHÃO
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais]
PROCEDÊNCIA: SÃO LUÍS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JOSIMAR CUNHA RODRIGUES
RELATOR: CRISTIANO SIMAS DE SOUSA
 

DECISÃO
  

Trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada, com pedido de
concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de JOSIMAR CUNHA RODRIGUES, qualificado nos autos, pela suposta prática de atos
que visam às Eleições Gerais de 2022 (Id. 17741675).
 

Entende o representante que o representado, na condição de pré-candidato,
publicou em seu perfil na rede social Instagram, no dia 04/09/2021, vídeo relativo ao evento de
“Encontro de Prefeitos do PL”1, o qual, além de caracterizar o “lançamento de pré-candidatura”,
possui nítidas características de comício eleitoral,  “[...] pois contou com elevado nível de
organização, bem como significativa aglomeração de pessoas e presença de elementos
padronizados de propaganda eleitoral, destacando-se a afixação de engenhos publicitários do
representado com efeito de outdoor, balões com as cores do partido do representado (PL),
bandeiras, banner's, adesivos e jingle”.
 

Alega que, além de ter realizado o aludido evento, o representado levou o conteúdo
às suas redes sociais, inclusive por meio de transmissão ao vivo, o que amplia o alcance da
propaganda realizada, mediante divulgação e interação virtual de inúmeros eleitores, e que os
comentários e reações nas postagens demonstram a eficácia da propaganda eleitoral
antecipada, que foi, inclusive, reconhecido como tal pelos eleitores que interagiram.
 

Argumenta que “as circunstâncias observadas em tal ato estão largamente
arraigadas no imaginário popular como formas de comunicação/elementos típicos de plena
campanha eleitoral”, revelando acentuada gravidade para justificar a aplicação da multa no seu
patamar máximo.
 

Narra que o teor dos atos da propaganda questionada vai além do permissivo
estipulado no art. 36-A da Lei n.º 9504/97, e que estão presentes todos os elementos necessários
à configuração da propaganda eleitoral antecipada, pois a mensagem veiculada tem conteúdo
eleitoral, há pedido explícito de voto e violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos, e, bem assim, o evento atingiu grandes dimensões e houve alto dispêndio de
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recursos na sua realização.
 

Aduz, ainda, ter sido adotado meio típico de campanha eleitoral consistente na
afixação de engenho publicitário com efeito de outdoor – meio proscrito nos termos do art. 39, §8º
da Lei das Eleições –, na utilização de balões com as cores do partido do representado (PL),
bandeiras, banner’s, adesivos e jingle, o que configuram o ilícito apontado.
 

Objetivando a concessão de medida liminar, sustenta que “o fumus boni iuris se
encontra presente pelas circunstâncias fáticas comprovadas mediante capturas de tela, vídeo e
pelos fundamentos jurídicos expostos”. Lado outro, “o periculum in mora reside no fato de que se
trata de propaganda de grande impacto e repercussão nas redes sociais, que ofende a igualdade
do pleito e estimula que outros candidatos realizem práticas ilícitas.”. 
 

Por essas razões, pugna pelo deferimento da tutela provisória de urgência para
determinar a retirada imediata das publicações veiculadas na rede social do representado, sob
pena de multa, constante das seguintes URL's:
 

a) https://www.instagram.com/p/CTYnTYuHne6/
 

b) https://www.instagram.com/p/CTYH74rAkkJ/
 

c) https://www.instagram.com/p/CTar9_Dg_5D/
 

d) https://www.instagram.com/p/CTdOnLHgQwj/
 

No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência, com a procedência da
representação, para que seja aplicada multa em desfavor do representado JOSIMAR CUNHA
RODRIGUES, com base no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/1997, em seu patamar máximo.
 

A exordial foi instruída com os documentos de Id. 17741677, Id. 17741678, Id.
17741679, Id. 17741680, Id. 17741681.
 

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.
 

É o relatório.
 

DECIDO.
 

Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, quando da apreciação
dos pleitos de urgência, cabe ao julgador verificar a verossimilhança dos fatos suscitados na
inicial consistente na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem
assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso concedido provimento
judicial tardio.
 

Em análise perfunctória, típica de primeiro exame, consigo vislumbrar a presença
dos requisitos concernentes ao fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme passo a expor.
 

A situação posta à exame tem seu regramento estabelecido no art. 36 da Lei
9.504/97, que assim dispõe:
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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.
 
[...]
 
§ 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.
 
[...]
 

Lado outro, o art. 36-A da mesma norma estabelece as hipóteses e circunstâncias
em que os atos relativos à candidatura futura podem ser legalmente exercidos. Verbis:
 

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.
 
§ 1o  É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
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partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.   
 
§ 2o  Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.   
 
§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.
 

Da análise dos fatos narrados na inicial e das mídias que integram os autos,
percebe-se que o evento ocorrido e divulgado pelo representado em sua página na rede social
Instagram teve por intuito o anúncio de sua candidatura ao cargo de governador do Estado do
Maranhão no pleito que ocorrerá no ano que se avizinha.
 

Segundo admite o representado em sua fala, o evento “Encontro de Prefeitos do PL”
transformou-se em lançamento da sua pré-campanha, oportunidade em que exortou seus aliados
políticos a angariarem votos em seu favor. Além disso, deixou claro que tal movimentação
deveria ter início desde já, pois não se faz uma campanha para o governo em tempo diminuto.
 

Colho da degravação que integra a inicial os trechos da fala do representado que
ilustram o intento relatado:
 

[...] Mas Detinha, hoje a gente foi pego de surpresa, porque de certa forma nós faltamos
com a verdade durante dez dias, porque nós dissemos que não era lançamento da
nossa pré-campanha. Mas a emoção levou a isso e eu quero, eu quero saber se cada
um de vocês estará comigo. Mas eu quero cada um de vocês da mesma forma, com os
mesmos gestos que eu fui com cada um de vocês nas eleições de vocês.
 
[…] Julinho, que fala em todos os cantos da ilha de São José de Ribamar, que se eu for
candidato a Governador ele vota e vai botar todos os eleitor dele pra votar em mim! (
sic)
 
[...]
 
Pois uma campanha de Governo não é uma campanha de Deputado que se faz em 2
meses. O que se faz em uma campanha de Governo é a pré-campanha! Pois nós temos
que começar a aparecer e aparecer bem nas pesquisas! Nossa pré-campanha tem que
começar hoje, amanhã e sempre!
 
[...]
 

Conquanto fale em início de sua pré-campanha, infere-se desses excertos
destacados e de outras partes da preleção do pretenso candidato o objetivo claro de dar início a
atos típicos de campanha, inclusive mediante captação explícita e prematura de votos, o que
parece denotar, nesse exame preliminar, violação ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os aspirantes ao cargo a ser disputado.
 

Além do conteúdo do discurso proferido pelo representado, percebe-se que a
estrutura montada – que contou com artefato semelhante a outdoor, vedado inclusive durante o
período destinado à campanha eleitoral (art. 39, §8, da LE) –, a utilização de jingles de
campanha, a divulgação do evento nas redes sociais para um número irrestrito de potenciais
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eleitores, são elementos que, considerados em conjunto, desbordam das balizas previstas para
atos líticos de divulgação de pretensa candidatura.
 

Desse modo, em juízo de verossimilhança, único que cabe neste momento, entendo
pela plausibilidade da tese jurídica aventada.
 

O periculum in mora, por sua vez, também se faz presente, na medida em que a
manutenção das postagens elencadas na inicial viabiliza a potencialização diuturna do benefício
eleitoral que resulta da divulgação perene e ilimitada do evento que objetivava anunciar o
representado como o melhor quadro para ocupar o Executivo do Estado do Maranhão, com o
condão de desiquilibrar a disputa. Assim, avalio necessário que se faça cessar, de imediato, a
continuidade das publicações pela rápida e fácil difusão das postagens, tendo em vista o elevado
número de pessoas que têm acesso ao conteúdo combatido.
 

Por essas razões, DEFIRO a tutela liminar de urgência pleiteada para
DETERMINAR ao representado JOSIMAR CUNHA RODRIGUES que remova, em 24 (vinte e
quatro) horas as publicações veiculadas em seu perfil na rede social Instagram constante das
seguintes URL's:
 

a) https://www.instagram.com/p/CTYnTYuHne6/
 

b) https://www.instagram.com/p/CTYH74rAkkJ/
 

c) https://www.instagram.com/p/CTar9_Dg_5D/
 

d) https://www.instagram.com/p/CTdOnLHgQwj/
 

DETERMINO, ainda, que o representado se abstenha de fazer qualquer outra
publicação dos mesmos vídeos.
 

Em caso de descumprimento, estará sujeito ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 

De ordem, cite-se o representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de 02
(dois) dias, nos termos do art. 96, §3º da Lei n.º 9.504/97, intimando-o desta decisão.
 

Findo o prazo para a defesa, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.
 

A presente decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.                 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

São Luís, data certificada pelo sistema.
 

 
 

Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA
Relator
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1 Disponível em - https://www.instagram.com/p/CTYnTYuHne6/

Constam ainda publicações alusivas ao citado evento nas seguintes URL’s:

a) https://www.instagram.com/p/CTYH74rAkkJ/

b) https://www.instagram.com/p/CTar9_Dg_5D/

c) https://www.instagram.com/p/CTdOnLHgQwj/
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