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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600056-92.2020.6.10.0002 / 002ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO RESGATE O AMOR PELA ILHA 
Advogado: PEDRO CARVALHO CHAGAS – OAB/MA 1439300-A, LUCAS
RODRIGUES SÁ – OAB/MA 14.884, RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA OAB/MA
14.962 e CARLA MONIQUE BARROS SOUSA – OAB/MA 21.808 
REPRESENTADOS: JOSE ARIMATEA LIMA NETO EVANGELISTA, #-VAMOS
JUNTOS POR SÃO LUÍS 12-PDT / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 25-DEM
 
 

DECISÃO LIMINAR
 
  

Trata-se de representação, com pedido de liminar, formulada pela
COLIGAÇÃO “RESGATE O AMOR PELA ILHA” em desfavor JOSÉ ARIMATEA LIMA
NETO EVANGELISTA e COLIGAÇÃO “VAMOS JUNTOS POR SÃO LUÍS” (PDT / PTB
/ MDB / PSL / DEM), com espeque no art. 54 da Lei n.º 9.504/1997. 

  
Sustenta a coligação representante que os representados veicularam em

16.10.2020, no horário eleitoral gratuito na TV, no espaço reservado às inserções,
propaganda com a participação do Deputado Estadual Wellington do Curso, na qual
ocupou 100% do tempo, ou seja, 30 (trinta) segundos, ultrapassando os 25% do tempo
permitido. Com isso, “não protagonizou a inserção ora questionada, destinando a
totalidade da publicidade para o Sr. Wellington do Curso”. 

  
Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja

determinada a imediata suspensão da propaganda impugnada, inclusive sua
reprodução nas redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais). 

  
No mérito, pugna pela confirmação da liminar, determinando-se às

emissoras e aos representados que se abstenham de veicular novamente a referida
propaganda, aplicando-se as demais penalidades cabíveis, como perda de tempo de
propaganda e aplicação de multas. 

  
É o relatório. Decido. 
  
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 fumaça do bom direito (fumus boni juris) e o perigo da demora
(periculum in mora), de maneira a evidenciar o prejuízo irreparável à representante
acaso concedido provimento judicial tardio. 
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Assim, mister que o julgador, na análise do pedido, faça um juízo mínimo
de delibação a respeito das questões jurídicas presentes no pedido principal. 

  
É certo que a legislação de regência limita em até 25% (vinte e cinco por

cento) o tempo para a participação de apoiadores em cada programa ou inserção de
rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou
coligação (Lei n.º 9.504/1997, art. 54, caput). 

  
 

No mesmo sentido, disciplina o art. 74 da Resolução TSE n.º 23.610/2019, 
expressis verbis:
 
 
Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só
poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o
disposto no § 2º deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos,
jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com
indicação do número do candidato ou do partido político, bem como de
seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53 -A
da Lei nº 9.504/1997, que poderão dispor de até 25% ( vinte e cinco por
cento) do tempo de cada programa ou inserção , sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais (Lei nº 9.504/1997, art. 54).
 
 
 
Em um juízo de verossimilhança, pelo exame da mídia de ID 17390230,

verifico que a inserção combatida excedeu o limite legal do tempo para a participação
de apoiadores, haja vista que, os representados utilizaram 100% do tempo total de 30
(trinta) segundos destinado à inserção impugnada com a manifestação de apoio
realizada pelo Deputado Estadual Wellington do Curso, quando teria direito a utilizar
somente 7,5 (sete e meio) segundos, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) para tal
fim, o que contraria o disposto na norma supracitada, ensejando, assim a concessão
da tutela de urgência para suspender a referida propaganda irregular impugnada. 

  
Quanto ao pedido para determinar à coligação representada que suspenda

a propaganda nas redes sociais, entendo prima facie, que este não merece prosperar,
uma vez que a limitação disposta no art. 54, da Lei das Eleições se refere aos
programas e inserções de rádio e televisão, sendo o apoiamento na internet permitido,
inclusive sem limitação de tempo. 

  
Desse modo, resta evidente parcialmente a plausibilidade da tese jurídica

aventada. 
  

O periculum in mora também está presente, pois a manutenção da
propaganda irregular hostilizada causará danos irreparáveis tanto ao representante
como ao sistema eleitoral como um todo, devendo a Justiça Eleitoral inibir de imediato
propagandas que não estão de acordo com a legislação. Além disso, caso a mídia
depositada na emissora não seja substituída, será novamente veiculada, gerando nova
irregularidade. 
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Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar

requerida para DETERMINAR ao representado JOSÉ ARIMATEA LIMA NETO
EVANGELISTA e à COLIGAÇÃO “VAMOS JUNTOS POR SÃO LUÍS” (PDT / PTB /
MDB / PSL / DEM) que suspendam, imediatamente, a veiculação da propaganda
eleitoral irregular objeto da presente representação, reproduzida na modalidade de
inserção no dia 16.10.2020, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

  
OFICIE-SE às emissoras de rádio e televisão para darem

cumprimento imediato a esta decisão liminar e não transmitirem a propaganda
eleitoral irregular objeto da presente representação, reproduzida na modalidade
de inserção no dia 16.10.2020, sob pena de também incidirem na multa acima
cominada. 

  
Determino que se proceda à notificação/citação dos representados para,

querendo, apresentarem defesa no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE n.º 23.608/2019. 

  
Findo o prazo para a defesa, com ou sem manifestação, intime-se o MPE,

para oferecimento de parecer no prazo de 01(um) dia, nos termos do art. 19 da
Resolução TSE n.º 23.608/2019. 

  
A  p r e s e n t e  D E C I S Ã O  s e r v i r á  c o m o  M A N D A D O  D E

CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.  
  
Publique-se. Cumpra-se com urgência. 
São Luís, 17 de outubro de 2020. 

          
                  Juiz JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO 
                        Titular da 2ª Zona Eleitoral 
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