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JUSTIÇA ELEITORAL 
 074ª ZONA ELEITORAL DE LAGO DA PEDRA MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600292-22.2020.6.10.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE LAGO DA PEDRA MA 
REPRESENTANTE: CARLOS ANTONIO CRUZ DE ARAUJO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUCIANE ALMEIDA PEREIRA - MA14316-A 
REPRESENTADO: WALDIR JORGE DE MELO NETO, MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO 
  
  
  

DECISÃO
 

 
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada negativa envolvendo as partes em epígrafe, a
qual segue o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 e seguintes da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Na inicial, o Representante narra que: “O requerido Waldir Jorge vem divulgando em inúmeros grupos abertos
de Whatsapp diálogos forjados, fraudulentamente atribuídos ao candidato Laércio Arruda, adversário de sua
mãe Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro na disputa eleitoral à prefeitura Municipal de Lago da Pedra/MA, com
conteúdo nitidamente calunioso e difamatório, com a nítida intenção de achincalhar a imagem do candidato
Laércio Arruda, de sua irmã, bem como de seu grupo político perante toda a sociedade Lago-Pedrense, para
favorecer ilegalmente a candidatura de sua mãe, segunda requerida.”
O autor solicita antecipação de tutela no sentido de se determinar a “imediata suspensão do ato ilícito apontado
nos autos, com a cominação de obrigação de não fazer, no sentido de sejam retirados de circulação todos os
conteúdos que culminaram na propaganda antecipada”, sob pena de multa.
No mérito, solicitou a procedência dos pedidos e a aplicação da multa, nos termos do art. 36, § 3º da Lei das
Eleições.
Juntou documento para alicerçar seus pedidos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. A seguir decido.
Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.
Assim, é indispensável que todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo acima estejam presentes de
forma cumulativa. Devem constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (caput). Necessário, ainda, quando se tratar de tutela de urgência
de natureza satisfativa (antecipada), que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).
Neste tipo de representação (art. 96 da Lei das Eleições) naturalmente é cabível a decisão de tutela de
urgência, como aliás prevê o art. 18, § 1º da  Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
O Representante narra que os Representados estão realizando propaganda eleitoral antecipada negativa.
Neste sentido, o art. 36 da Lei das Eleições estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o
dia 15 de agosto do ano da eleição.
Entretanto, este ano, em razão da pandemia do coronavírus, editou-se a Emenda Constitucional nº 107/2020, a
qual adiou as Eleições municipais. A referida emenda fixou a partir do dia 27 de setembro de 2.020 como a data
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” (art. 1º, § 1º,
inciso IV, da EC nº 107/2020).
Os atos apontados como propaganda irregular, segundo a inicial, ocorreram antes do dia 27 de setembro do
corrente ano, portanto, em contraste com o elemento cronológico da norma citada.
Desta forma, resta apenas a indagação se a conduta dos representados é albergada por outra norma eleitoral.
A propaganda política através da internet também só é possível após o dia 27 de setembro de 2020, nos termos
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do art. 57-A da Lei das Eleições cumulado com o art. 1º, § 1º, inciso IV, da EC nº 107/2020.
Todavia, os elementos trazidos aos autos, ao menos nesta fase preliminar de cognição, indicam que os atos
narrados configuram realmente propaganda eleitoral antecipada. Vejamos.
O suposto diálogo narrado na inicial teria ocorrido antes das convenções partidárias, como se depreende de
sua leitura, logo antes do dia 27.09.2020.
Por outro lado, a inicial aponta que “Para tanto o primeiro requerido, já conhecido desde eleições passadas
como o maior disseminador de “fake news” de Lago da Pedra, se utiliza sistematicamente do aplicativo
Whatsaap de forma dolosa e ilícita, com a única finalidade de disseminar propaganda caluniosa e
difamatória em desfavor de adversários políticos, sendo o número de celular identificado com a sua
titularidade:”
Acerca da proganda eleitoral negativa, leciona a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA.  MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. No termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: "A divulgação de publicação,
antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017).
5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem postada, destacou que
"mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes digam respeito às vicissitudes na gestão da
saúde pública durante o governo do candidato do recorrido (atual Governador do Estado e candidato
à reeleição), não há comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da saúde para a
política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para demonstrar o caráter
eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda eleitoral antecipada negativa".
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060009906, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 218, Data 12/11/2019)

 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. MUNICÍPIO DE BACABAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DECLARAÇÕES QUE
EXTRAPOLARAM A SIMPLES CRÍTICA JORNALÍSTICA E O REGULAR DIREITO À
INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE.
 1. A mídia em áudio e vídeo anexada à inicial traz uma edição do apresentador “Jota Erre”, na qual
foram feitas críticas ao candidato a prefeito César Brito.
 2. Pelo que observado, as declarações lançadas pelo apresentador ultrapassaram os limites
do direito de informação, de manifestação do pensamento e do livre exercício profissional,
tendo dirigido graves acusações ao candidato da Coligação Recorrida.
 3. O exercício do direito à liberdade de imprensa (art. 220, da CF/88), tal como todos os direitos
fundamentais, não pode se dar de forma absoluta e desvinculada de limites, notadamente os
impostos por outras garantias constitucionais, como a honra, a imagem e o decoro.
 4. Nesse contexto, a multa prevista no art. 37, § 2º, da Res. 23.551/2017 TSE aplica-se apenas à
emissora de televisão, não se aplicando ao apresentador do programa televisivo em que proferidas
ofensas contra candidato.
 5. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.
(TRE-MA, RECURSO ELEITORAL n 11397, ACÓRDÃO n 21229 de 07/11/2019, Relator(aqwe)
TYRONE JOSÉ SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 212, Data 13/11/2019, Página 04 )

Ao menos nesta fase de cognição superficial, pelas fotografias juntadas aos autos, as supostas mensagens do
primeiro representado extrapolam o direito a liberdade de expressão. Este direito constitucional não é absoluto
e encontra limites em outros direitos constitucionais, como a honra e a imagem. Ao menos pelas provas ora
juntadas aos autos, os fatos narrados são desvinculados de qualquer base fática ou notícias que lhe dêem
suporte.
Assim, ao menos nesta fase superficial de cognição, pelos elementos ora trazidos aos autos, os atos narrados
parecem exorbitar do direito da liberdade de expressão. Desta forma, o requerente demonstrou a probabilidade
de seu direito.
Por outro lado, o perigo de dano ao resultado útil do processo está patente, pois atos irregulares de propaganda
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podem desequilibrar a igualdade do pleito e afetar a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência
do abuso dos meios de comunicação ou do poder econômico (art. 14, § 9º da Constituição Federal).
Desta forma, não se vislumbra a irreversibilidade deste provimento, já que caso a representação seja julgada
improcedente, poderão os Requeridos seguir em atos regulares que não configuram propaganda eleitoral
extemporânea. Ademais, esta representação tem um rito bastante célere, o que implica num julgamento de
mérito num espaço de tempo curto.
Deste modo, tendo em vista a presença dos dois requisitos autorizadores, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, é imperioso o deferimento da tutela de urgência antecipada.

 
DISPOSITIVO

01. Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, com esteio nos termos dos artigos 294, parágrafo
único e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFERE-SE A LIMINAR PLEITEADA e, por conseguinte,
DETERMINA-SE que os REPRESENTADOS retirem de circulação todos os conteúdos que culminaram na
propaganda antecipada narrada na inicial.
02. Em caso de descumprimento do preceito acima, fixo multa de R$ 20.000 (vinte mil reais) a ser paga pelos
Representados a cada ato de descumprimento.
03. Por fim, pondero que a propaganda eleitoral exercida nos termos da legislação não poderá ser cerceada,
sob a alegação do poder de polícia. Por outro lado, o poder de polícia restringir-se-á às providências
necessárias para inibir práticas ilegais (art. 41, caput e § 2º da Lei da Eleições).
04. Citem-se os representados, para querendo, apresentarem defesa no prazo de 02 (dois) dias. (art. 18 da
Resolução nº 23.608/2019/ TSE). Na mesma oportunidade, intimem-se os representados do inteiro teor desta
decisão.
05. Apresentada a defesa ou transcorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo de 01 dia
(art. 19 da Resolução nº 23.608/2019/ TSE).
06. Após, voltem-me os autos conclusos.
07. Tendo em vista a necessidade de se verificar a autoria das mensagens, acato o pedido da inicial e
determino que se oficie as operadoras de  telefonia a fim de que forneçam, no prazo de 02 (dois) dias, os dados
do titular do número de telefone (98) 99222-1919.
08. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.
09. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E OFÍCIO.
10. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 
Lago da Pedra/MA, 30 de setembro de 2020.

 
 

Juiz Marcelo Santana Farias
Titular da 74ª Zona Eleitoral
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