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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
CARTÓRIO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA GO
 
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600033-16.2020.6.09.0119
REPRESENTANTE: ÓRGÃO MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA DO PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA PMB 
 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: WILSON ARAÚJO DE MELO - GO17623 
 
REPRESENTADO: CAIRO SALIM MARCELINO LOPES 
 
 
 

DECISÃO 

 

  
O Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira apresentou Representação Eleitoral em face de Cairo

Salim Marcelino Lopes alegando, em síntese, que o representado é responsável pela distribuição de material

gráfico e publicações em redes sociais que, em seu conjunto, configuram pedido de voto, caracterizando sua

conduta propaganda eleitoral extemporânea, requerendo, assim, a concessão de tutela provisória de urgência

para compelir o representado a retirar a propaganda eleitoral das redes sociais Instagram e Facebook e a

aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 36 da Lei das Eleições. 

 
Decido. 

 
Os atos de promoção pessoal e divulgação de atos parlamentares são matérias recorrentes na Justiça Eleitoral

haja vista a possibilidade de serem interpretadas como propaganda eleitoral antecipada. 

 
A petição inicial  apontou como propaganda extemporânea a divulgação de imagens em redes sociais da

distribuição de panfleto com o nome e a fotografia do representado a diversas pessoas na cidade de Aparecida

de Goiânia. 

 
Tais imagens, de fato, evidenciam que o representado é pretenso candidato ao pleito que se aproxima e utiliza-

se de suas redes sociais para divulgar a ação de seus simpatizantes junto aos possíveis eleitores locais na 

distribuição de panfletagem, ação esta que tem como objetivo explícito o pedido de votos já que o panfleto

está revestido das cores do Partido ao qual o representado é filiado, tem como fotografia a Igreja Matriz da

cidade, o nome e a fotografia do representado, e, ainda, traz destaque às palavras “POR APARECIDA”,

enquanto as imagens divulgadas nas redes sociais do representado revelam a combinação da distribuição

desse panfleto a abordagens a pessoas nas ruas, apertos de mãos e aglomeração de pessoas. Todos

esses atos, em conjunto, traduzem o que a lei chama de pedido explícito de voto, vedado no artigo 36-A da

Lei 9.504. 

 
Essa prática, diga-se de passagem, além de desrespeitar a lei eleitoral, configura irresponsabilidade sanitária

Num. 3171108 - Pág. 1



de todos os participantes da panfletagem diante da pandemia do covid-19 que já matou milhares de

pessoas no Brasil, estando o Município de Aparecida de Goiânia em segundo lugar no ranque estadual, e a

divulgação das imagens nas redes sociais do representado é um mau exemplo aos seus seguidores que

certamente sentem-se estimulados a desrespeitar o distanciamento social. 

 
Sob a ótica do requisito afeto ao perigo de dano, tem-se que a manutenção das imagens do representado

e/ou de seus simpatizantes em redes sociais “panfletando”  traz desequilíbrio entre os futuros candidatos na

medida em que o representado, se sua candidatura for aceita, estará à frente de seus adversários em ações

que visam o convencimento ao voto. 

 
Não existindo dúvidas de que a panfletagem revelada nas redes sociais do representado tem como intuito 

único e explícito o pedido de voto, o que no momento é proibido pela Lei nº 9.504, artigo 36, o deferimento do

pedido de tutela de urgência é medida que se impõe a fim de garantir a igualdade de oportunidade entre os

pretensos candidatos e a lisura da campanha eleitoral, quando permitida. 

 
Ressalto, por oportuno, que a presente decisão não abrange as publicações feitas pelo representado em suas

redes sociais referentes à “Maternidade” e ao “Tá na Conta” visto que ali não há pedido explícito de voto,

tratando-se de ato meramente parlamentar. 

  
Diante do exposto, por se mostrarem presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de

tutela de urgência para determinar ao representado que no prazo de 24 horas retire de suas redes sociais 

TODAS as imagens de divulgação do panfleto com o tema “TRABALHANDO POR APARECIDA” e da

respectiva entrega ou distribuição à população, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, e determino: 

 
a) intime-se o Partido representante; 

 
b) notifique-se o representado para que tenha ciência da decisão e no prazo de 2 dias ofereça defesa

(Resolução TSE n.º 23.608/2019, art. 18); 

 
c) apresentada a defesa, ou transcorrido o prazo legal, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral no prazo de

1 dia; 

 
c) decorrido o prazo do item “b”, com ou sem o parecer ministerial, voltem-se os autos conclusos (Resolução

TSE n.º 23.608/2019, art. 19). 

 
Aparecida de Goiânia, data e horário gerados eletronicamente. 

 
VIVIANE ATALLAH 
Juíza Eleitoral - 119ª ZE/GO 

Num. 3171108 - Pág. 2


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 3171108 | 06/08/2020 14:22

