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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600165-78.2021.6.10.0000 - São Luís -
 MARANHÃO  
 
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais]
 
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL NO MARANHÃO
 
REPRESENTADO: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA, ANDRE LUIZ CARVALHO
RIBEIRO, OTHELINO NOVA ALVES NETO
 
 Relatora: Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR  
 
 
 

 DECISÃO MONOCRÁTICA 
  

  
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar,

formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em desfavor de WEVERTON ROCHA
MARQUES DE SOUSA, ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO (ANDRE FUFUCA) e OTHELINO
NOVA ALVES NETO, com fulcro no art. 36, caput e § 
3º, no art. 39, § 8º e no art. 96, todos da Lei nº 9.504/97. 

Aduz o representante que os representados realizaram e divulgaram em suas redes
sociais (Instagram) evento no município de Presidente Dutra/MA (na Chácara Arapuá na BR-
226), ocorrido no dia 04/09/2021, oportunidade em que foram proferidas falas que configuram
propaganda eleitoral antecipada, por violação ao disposto no art. 36 da Lei nº 9.504/97 ("A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição"). 

Segundo a representação, o representado WEVERTON ROCHA realizou discurso
no qual se observa nítido pedido explícito de votos, conforme degravação do vídeo do evento,
divulgado no dia 05/09/2021, disponível em https://www.instagram.com/p/CTcmQcPAewX/ . 

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, em publicação realizada no dia
05/09/2021, na rede social Instagram, é possível observar que o representado WEVERTON
ROCHA, a pretexto de divulgar o evento em tela, incorre em novo pedido explícito de votos,
mediante o uso de "palavras mágicas", ao mencionar "Vamos em frente, com muita força de
vontade, pra fazer um Maranhão melhor para os que mais precisam”. 

Afirma que o evento possui características de nítido comício eleitoral configurador
de propaganda eleitoral antecipada, 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
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outdoor, balões com as cores do partido do representado (PL), bandeiras, banner's, adesivos e
jingle”, conforme vídeos e capturas de tela acostadas. 

Quanto aos outros dois representados, ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO
(ANDRE FUFUCA) e OTHELINO NOVA ALVES NETO, estes também tiveram participação no
evento, com falas ao microfone, realizando discursos com pedido explícito de votos, além de
divulgarem o evento em seus perfis no Instagram, conforme narrado na representação. 

Argumenta, ainda, que os comentários/reações de eleitores observados nas
publicações demonstram a eficácia da propaganda eleitoral antecipada, bem como o intuito dos
representados de perpetrar a propaganda irregular, na medida em que interagem com os
comentários agradecendo pelo apoio/votos prometidos. 

À vista desses atos, assegura que os representados violaram os artigos 36, caput e
§ 3º, e 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/1997, razão pela qual requer a concessão de tutela liminar de
urgência para determinar a retirada imediata das publicações de propaganda veiculadas em
redes sociais dos representados, nas seguintes URL's: 
a)https://www.instagram.com/p/CTcmQcPAewX/ 
b)https://www.instagram.com/p/CTa8H5cDg3y/ 
c)https://www.instagram.com/p/CTdIYnXA6ex/ 
d)https://www.instagram.com/p/CThlTZrArTS/ 
e)https://www.instagram.com/p/CTe8-3kMDY5/ 
f)https://www.instagram.com/p/CTe9FbwgjML/ 
g)https://www.instagram.com/p/CTcNFRFAcSP/ 

Requer também a determinação de que se abstenham de realizar atos de
propaganda em semelhantes moldes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

No mérito, pugna pela procedência da presente Representação, para que seja
aplicada multa em face dos representados WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA,
ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO e OTHELINO NOVA ALVES NETO, com base no art. 36, §
3º, da Lei 9.504/1997, no patamar máximo. 

Acompanham a inicial as imagens e vídeos das publicações no Instagram dos
representados e os autos do Procedimento Preparatório Eleitoral 1.19.000.001687/2021-14. 

É o relatório. DECIDO. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, deve o
julgador, no exame 
superficial dos autos, verificar a existência de elementos que lhe assegurem a necessidade da
medida, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora), de maneira a evidenciar o prejuízo irreparável à
parte, caso concedido provimento judicial tardio. 

Desse modo, mister que o julgador, na análise do pedido, faça um juízo mínimo de
convencimento a respeito das questões jurídicas presentes no pedido principal. 

In casu, em análise perfunctória do pedido de tutela de urgência do representante
(art. 300 do CPC), entendo que a probabilidade do direito invocado ( fumus boni iuris) e o perigo
de dano (periculum in mora) encontram-se presentes. 

Inicialmente, para aferição do fumus boni iuris, destaco o artigo 36, caput, da Lei das
Eleições, segundo o qual a propaganda eleitoral é permitida somente após o dia 15 de agosto do
ano da eleição, ficando os responsáveis e os beneficiários pela veiculação fora do período
permitido sujeitos à penalidade de multa, no termos do §3º desse dispositivo. Por sua vez o art.
36-A, da Lei n.º 9.504/97 estabelece que, além de outras situações, não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. 

Destarte, tendo em vista as mencionadas disposições legais, vislumbro a presença
do fumus boni iuris, pois as publicações questionadas contêm elementos objetivos capazes de
configurar a existência de propaganda eleitoral extemporânea, na medida em que houve pedido
explícito de votos, referência ao pleito vindouro, menção à pretensa candidatura do representado
WEVERTON ROCHA ao governo, além de alusão à gestão do atual governo Flávio Dino. 

Constata-se, nas diversas falas dos Representados, manifestações que evidenciam
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a utilização de equivalentes semânticos ao pedido explícito de votos, a saber: “eu tô convidando
vocês”, "vamos em frente”, “vamos construir”, “vamos vencer essa batalha”, “vamos ao Palácio do
Leões”, “vamos juntos”, “vou votar”, “estamos juntos”, consubstanciando o que o e. TSE
denominou de “palavras mágicas”, que são expressões que 
denotam chamamento ao eleitor a apoiar e votar em determinado pré-candidato (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060006381, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 162, Data 01/09/2021). 

Ressalte-se, que todos os representados participaram do evento, assemelhado a
comício, compartilhando o vídeo em suas redes sociais. 

Ademais, verifica-se a utilização de meio proscrito, qual seja, engenho publicitário
com efeito de outdoor, o que é vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97 (ID 17745273). 

Por outro lado, presente também o periculum in mora, levando em conta a
possibilidade da iminente continuidade das publicações que já tiveram muitas visualizações, além
do evidente prejuízo ao equilíbrio e à normalidade do pleito eleitoral, em razão do alcance em
massa da propaganda eleitoral na Internet. 

Portanto, tal urgência merece a atenção desta Justiça Especializada para que seja
inibida, de imediato, a continuidade das postagens impugnadas, a fim de evitar danos à isonomia
entre os prováveis candidatos e à higidez do processo eleitoral de 2022. 

Por todo o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a
tutela de urgência apenas para determinar aos Representados WEVERTON ROCHA MARQUES
DE SOUSA, ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO e OTHELINO NOVA ALVES NETO que
excluam, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as publicações postadas nos seguinte
links: 
 
a) https://www.instagram.com/p/CTcmQcPAewX/ 
b) https://www.instagram.com/p/CTa8H5cDg3y/ 
c) https://www.instagram.com/p/CTdIYnXA6ex/ 
d) https://www.instagram.com/p/CThlTZrArTS/ 
e) https://www.instagram.com/p/CTe8-3kMDY5/ 
f) https://www.instagram.com/p/CTe9FbwgjML/ 
g) https://www.instagram.com/p/CTcNFRFAcSP/
 

Em caso de descumprimento, os responsáveis estarão sujeitos ao pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Providencie-se, imediatamente a notificação das partes acerca desta decisão e a
citação dos Representados para apresentem defesa, no prazo de 2 (dois) dias (art. 96, § 3º da
Lei n.º 9.504/97). 

Em seguida, autos imediatamente conclusos. 
A presente DECISÃO servirá como MANDADO DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. 
Publique-se. Cumpra-se com urgência. 
  
São Luís/MA, 21 de setembro de 2021. 
  

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 
Relatora 
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