
 

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL - PENALVA/MA 
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600031-47.2020.6.10.0045 
REPRESENTANTE: PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE PENALVA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PEDRO DURANS BRAID RIBEIRO - MA1025500-A
REPRESENTADO: RONILDO CAMPOS SILVA, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSITA DE PENALVA MA
 

D E C I S Ã O 
Vistos, etc.   
Trata-se de Representação Eleitoral apresentada pelo Partido Democrático

Trabalhista - PDT de Penalva/MA pela suposta prática de propaganda eleitoral antecipada com
pedido de liminar, em descumprimento do artigo 36, da Lei nº 9.504/1997 e art. 27 da Resolução
nº 23.610/2019 - TSE, em face de Ronildo Campos Silva e do Partido Progressistas - PP de
Penalva/MA. 

Narra a parte representante, em síntese, que os representados estariam veiculando
na internet, via Instragram e WhatsApp, explícita propaganda eleitoral antecipada, em desacordo
com o dispositivo citado acima. Alega que os representados teriam convocado a população de
Penalva/MA para participar da Convenção Partidária do Progressistas ocorrida no dia
13/09/2020 através de carro de som, o que configuraria, em tese, propaganda eleitoral
antecipada. 

Em pedido liminar, requer a imediata retirada das redes sociais pertencentes aos
representados de eventuais convites para Convenção Partidária que ocorreu no dia 13 de
setembro deste ano. Requer, ainda, tutela de emergência para que estes abstenham-se de
realizar quaisquer atos de pré-campanha, sob pena de multa. 

Sucintamente relatados, decido. 
Quanto à propaganda eleitoral antecipada, a Lei nº 9.504/1997, estabelece: 

 
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:   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
 
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;   (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
 
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
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instrumentos de comunicação intrapartidária;   (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
 
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;   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
 
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;   (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
 
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;   (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
 
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.   
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
 
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
 
§ 1o  É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
 
§ 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.   (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
 
§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) (grifo meu)
 

Da análise deste dispositivo, não se vislumbra, em um primeiro momento, atos de
propaganda antecipada. 

A realização de Convenção Partidária é um ato disciplinado internamente pelos
partidos políticos. Conforme dispõe o art. 7º da Lei 9504/97: "As normas para a escolha e
substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do
partido, observadas as disposições desta Lei". Assim, o modo de divulgação da pretensa
Convenção, deverá ser estabelecido pelo próprio Partido Político. 

De todo modo, verifica-se que, em razão do número diverso de filiados do Partido
Político em Penalva, não há que se entender, prima facie, que a divulgação da Convenção
através de carro de som mostra-se como um ato de propaganda direcionado a eleitores não
filiados, assim como o uso de material informativo. O próprio caráter democrático das
Convenções justifica a participação dos filiados. 

Dessa forma, verificado que pelo menos a priori não há indício da conduta irregular,
não se constata também, como consequência, a presença dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para se
deferir a tutela de urgência requerida, nos termos dos artigos 300, do CPC. 

Portanto, pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos
do artigo 300, do CPC, e DETERMINO: 
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a) A citação dos representados, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.608/2019, para apresentarem defesa no prazo de 02 (dois) dias;  

b) Com ou sem defesa, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão
de parecer no prazo de 01 (um) dia, nos termos do art. 19, Resolução TSE nº 23.608/2019. 

c) Após, conclusos. 
d) Esta decisão substitui o mandado para fins de intimação. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
  
  
Penalva/MA, 15 de setembro de 2020.  
  

HUGGO ALVES ALBARELLI FERREIRA
Juiz de Direito respondendo pela 45ª Zona Eleitoral/MA
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