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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA –PRP 
(DIRETÓRIO REGIONAL DO MARANHÃO), pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ nº. 16.993.570/0001-95, com sede na Rua das Quaresmeiras, nº. 19, Quadra 04, 
bairro São Francisco, São Luís – MA, neste ato representado por seu Presidente, 
SEVERINO JOSÉ COELHO NETO, brasileiro, casado, empresário, CPF n. 
008.149.003-80 (doc. 01), por seu patrono subfirmado (procuração anexa – doc. 02), este 
com escritórios estabelecidos nos endereços constantes do rodapé, onde recebe intimações, 
vem, respeitosamente, perante V. Exª., com supedâneo no art. 96, II, § 1º., da Lei nº. 
9.504/97 combinado com os arts. 1º., 3º., II, e 7º. da Resolução TSE 23.547/2017,  assim 
como nos incisos XXXIV, “a”; XXXV; LIV, LV e LVI do art. 5º. da Constituição da 
República, propor a presente 

REPRESENTAÇÃO 
com pedido de 

LIMINAR 
Inaudita altera pars 

contra 
    FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, brasileiro, 
casado, advogado, atualmente no exercício do cargo governador do Estado do Maranhão, 
podendo ser citado na Avenida Pedro II, Palácio dos Leões, s/n, centro, São Luís – MA, e 
pré-candidato a Governador pela pré-coligação “Diálogos pelo Maranhão”,  e 
SOLIDARIEDADE (DIRETÓRIO REGIONAL), pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ 20.412.341/0001-81, com sede na Rua das Siriemas, 30, Quadra 11, Bairro Jardim 
Renascença, São Luís – MA, CEP 65075-390,aduzindo, para tanto, o que se segue: 
 
 
 
 

Num. 13472 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - 15/05/2018 18:39:58
https://pje.tre-ma.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18051518395878100000000012986
Número do documento: 18051518395878100000000012986



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Chapadinha: Rua Mudiquim Almeida, nº. 195, Loteamento Moises Amorim 

São Luís: Rua Jorge Damous, n°. 257, bairro Ivar Saldanha - Telefax: (98) 3249-1887 
Web: www.mcladvocacia.com.br 

DOS FATOS 
 
01.     Um dos métodos da empreitada político-eleitoral do 
Representado-governador é a utilização de solenidades públicas para fazer propaganda 
eleitoral antecipada positiva da própria pré-candidatura e de outros apoiados por ele e, 
negativa, para os adversários. 
 
02.     Foi o que sucedeu na cidade de São Luís – MA, no dia 
12.05.2018, em evento partidário do Partido Solidariedade, o segundo Representado. 
 
03.    Como se observa do conteúdo das mídias e degravação (docs. 
02, 03 e 04), o Representado pediu voto para si e para terceiros. Na parte que importa para 
o presente caso, disse o Representado-governador: 
 
 

“(...) 
 
 Olha eu espero que todos vocês transformem isso em voto viu. 
 
 Claro que não só para a Helena, vocês lembrem do cristão que 
está aqui também, do Aldo (...). 
 
(...)” 

 
 
04.    De forma clara o Representado pediu voto para a pré-
candidata Helena, para si mesmo (o cristão que ele aponta com o dedo) e para Aldo 
Rabelo. 
 
05.    Agrava a conduta dois fatos: o ato ilícito foi transmitido pela 
internet e o Representado-governador agiu com dolo, pois como jurista é sabedor da 
ilicitude perpetrada. 
 
06.    Porque o ato foi praticado na presença de várias pessoas e 
transmitido ao vivo pela internet, logo teve repercussão nas redes sociais, em blogs etc. 
Vide: 
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POLÍTICA 

Crime: Flávio Dino pede voto em evento transmitido pela internet 

Governador do Maranhão pediu para pessoas num evento do Solidariedade que 
transformassem aplausos em votos nele, o que é proibido pela legislação eleitoral 
12/05/2018 19h06min - Atualizado em 13/05/2018 00h00min 

•  
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PUBLICADO POR 

YURI ALMEIDA 

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), cometeu crime de propaganda eleitoral 

antecipada, neste sábado 12, ao pedir voto explicitamente durante evento do Solidariedade, em 

São Luís, e transmitido pela sua conta pessoal no Instagram, que tem mais de 68 mil seguidores. 

Aproveitando-se de um momento em que a ex-secretária municipal de Saúde e pré-candidata a 

deputada estadual, Helena Duailibe, estava sendo efusivamente ovacionada pelos presentes, o 

comunista incentivou: “Olha, eu espero que todos vocês transformem isso em voto, viu?!”, 

emendando em seguida: “Claro que não só pra Helena... Vocês lembrem do cristão que tá aqui, 

também... do Aldo [Rebelo, pré-candidato à Presidência] e de todo mundo”, pediu. 

Chamada por Dino a ficar ao lado dele enquanto ele discursava, a deputada federal e pré-

candidata a Senadora na chapa do Palácio dos Leões, Eliziane Gama (PPS), sorriu e aplaudiu o 

pedido explícito de voto feito pelo governador. 

Pelo disposto no artigo 36-A, I da lei nº. 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, mesmo sendo 

um evento partidário fechado, Flávio Dino poderia até exaltar suas qualidades pessoais e dos 

demais pré-candidatos, mas não jamais pedir votos abertamente, como o fez. 

A legislação também permite a cobertura de eventos partidários pela internet, mas como o 

governador do Maranhão extrapolou o que veda o texto, o pedido de voto ganhou alcance ainda 

maior. Isso porque a propaganda eleitoral só está permitida a partir de 16 de agosto do ano da 

eleição, quando os postulantes a cargos eletivos já poderão registrar candidaturas. 

A prática é passível de multa mas, em razão de exorbitante, pode resultar até na cassação do 

registro ou do diploma do comunista. 

O ATUAL7 solicitou por e-mail à assessoria da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) um 

posicionamento sobre o assunto e aguarda retorno. 

(https://atual7.com/noticias/politica/2018/05/crime-flavio-dino-pede-voto-em-evento-
transmitido-pela-internet/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num. 13472 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - 15/05/2018 18:39:58
https://pje.tre-ma.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18051518395878100000000012986
Número do documento: 18051518395878100000000012986



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Chapadinha: Rua Mudiquim Almeida, nº. 195, Loteamento Moises Amorim 

São Luís: Rua Jorge Damous, n°. 257, bairro Ivar Saldanha - Telefax: (98) 3249-1887 
Web: www.mcladvocacia.com.br 

Flávio Dino é flagrado pedindo voto em evento do Solidariedade 
Publicado em 13 de Maio de 2018 por gilbertoleda 

WhatsAppEmailFacebookCompartilhar 

 

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), foi flagrado pedindo votos abertamente, 
ontem (12), durante um evento do Solidariedade, em São Luís. 

O ato contou com a participação do pré-candidato a presidente do partido, Aldo Rebelo, e 
serviu, ainda, como lançamento da pré-candidatura da ex-vereadora Helena Duailibe a 
deputada estadual. 

Foi ao mencioná-la que o comunista cometeu o crime eleitoral. Após a citação ao seu nome, 
Helena foi muito aplaudida. 

Flávio Dino disparou: “Espero que todos vocês transformem isso em voto, viu? Claro que 
não só pra Helena… Vocês lembrem do cristão que tá aqui, também. Do Aldo e de todo 
mundo”, pediu.  

Reincidente 
Este é o segundo caso de flagrante campanha eleitoral antecipada do governador 
maranhense. 

Numa entrevista à TV Difusora, em janeiro, o comunista não se constrangeu de, enquanto 
falava do seu governo, pedir votos abertamente para continuar mais quatro anos no 
Palácio dos Leões. 
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Ao citar resultados da gestão e a necessidade de mais tempo para obter, segundo ele, mais 
resultados, o governador disse que “é preciso ter continuidade para que nós possamos 
evoluir ainda mais” (reveja). 
Sobre esse fato específico, não houve manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral 
(PRE). 

(http://gilbertoleda.com.br/2018/05/13/flavio-dino-e-flagrado-pedindo-voto-em-
evendo-do-solidariedade/) 

 

CAMPANHA ANTECIPADA 

Flávio Dino é flagrado pedindo votos em evento do Solidariedade em São Luís 

•  OESTADOMA 

•  14/05/2018 

Comunista pediu votos a militantes da ex-vereadora Helena Duailibe, em hotel de 

São Luís 

0 
3 
0 
0 
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SÃO LUÍS - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), foi flagrado pedindo votos 

abertamente, no sábado, 12, durante um evento do Solidariedade, em um hotel de São 

Luís. 

O ato contou com a participação do pré-candidato a presidente do partido, Aldo Rebelo, e 

serviu, ainda, como lançamento da pré-candidatura da ex-vereadora Helena Duailibe a 

deputada estadual. O vice-governador, Carlos Brandão (PRB), o ex-secretário de Estado 

da Indústria e Comércio, Simplício Araújo (SDD), e a deputado federal Eliziane Gam (PPS) 

também estavam no evento. Todos são pré-candidatos nas eleições de outubro deste ano. 

O flagrante de campanha eleitoral antecipada ocorreu logo no início do discurso do 

comunista. 

Ao mencionar a presença de Helena Duailibe, a ex-vereadora foi muito aplaudida por 

seus apoiadores. Flávio Dino, então, comentou a reação da plateia. 

“Espero que todos vocês transformem isso em voto, viu? Claro que não só pra Helena… 

Vocês lembrem do cristão que tá aqui, também. Do Aldo e de todo mundo”, pediu. 

Outro caso - Este é o segundo caso de flagrante campanha eleitoral antecipada do 

governador maranhense só neste ano. 

Em janeiro, numa entrevista à TV Difusora, enquanto falava do seu governo, o comunista 

também pediu votos abertamente para continuar mais quatro anos no Palácio dos Leões. 

Ao citar resultados da gestão e a necessidade de mais tempo para obter, segundo ele, 

mais resultados, o governador disse que “é preciso ter continuidade para que nós 

possamos evoluir ainda mais”. 

Nesse caso, não houve qualquer manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE). 

Governador é alvo de investigações eleitorais 

O procurador regional eleitoral com atuação no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão 

(TRE-MA), Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco, já abriu três procedimentos para 

investigar supostos crimes eleitorais cometidos pelo governador Flávio Dino (PCdoB), ou 

seus secretários, neste período de pré-campanha. 

No primeiro deles, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) apura, a partir de uma 

denúncia do Partido Republicano Progressista (PRP), e secretários de Estado estavam 

usando a estrutura administrativa para angariar apoio político para as eleições de 2018. 
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O caso foi denunciado à Justiça Eleitoral em fevereiro, pelo presidente estadual da sigla, 

ex-vereador Severino Sales. Ele protocolou notícia de fato solicitando providências 

acerca das denúncias, de diversos deputados estaduais, de que auxiliares do governo 

estavam usando a estrutura do o Executivo para angariar apoio político no interior do 

estado. 

Os relatos dos parlamentares atingem diretamente o secretário de Estado da Agricultura, 

Márcio Honaiser (PDT), e o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Adelmo Soares 

(PCdoB), ambos pré-candidatos a deputado estadual. Mas o pedido de providências do 

PRP cita, ainda, os secretários Márcio Jerry (PCdoB), da Comunicação e Assuntos 

Políticos; Marcelo Tavares (PSB), da Casa Civil; e Neto Evangelista (PSDB), do 

Desenvolvimento Social. 

Em todos os casos, a denúncia é a mesma: secretários estão direcionando obras e ações 

do governo apenas a prefeitos e lideranças que lhes garantem apoio político nas eleições 

de 2018. 

Segurança - As outras duas investigações dizem respeito à Segurança Pública: em uma 

delas apura-se a chamada “farra de capelães” – pela nomeação de 36 capelães na PM e no 

Corpo de Bombeiros, segundo o PRP, como forma de angariar apoio de lideranças 

religiosas – e, numa outra, o uso da PM para espionar adversários políticos do 

governador Flávio Dino. 

Neste dois casos, a PRE estabeleceu prazo para que os comunistas prestassem 

esclarecimentos, o que já ocorreu. 

(http://imirante.com/oestadoma/noticias/2018/05/14/flavio-dino-e-flagrado-pedindo-
votos-em-evento-do-solidariedade-em-sao-luis.shtml) 

 
08.    De se registrar que o Representado Flávio Dino veiculou pela 
página pessoal no instagram (FlavioDino65) e o Representado Solidariedade pelo facebook 
(https://www.facebook.com/solidariedadema/videos/1275836455894546/). 
 
09.    Estes os fatos que importava relatar. 
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DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA 
 
 
Das normas de regência 
 
10.    A Lei nº. 9504/97 – Lei das Eleições, quanto à propaganda 
eleitoral lícita, determina, em seu art. 36, que “A propaganda eleitoral somente é 
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.”. No mesmo sentido é o art. 2º. 
da Resolução TSE nº 23.551/2017. 
 
11.    Tal dispositivo legal contém vedação que intenta manter o 
equilíbrio da propaganda eleitoral, vedando a propaganda antecipada positiva ou negativa, 
mesmo que subliminar. 
 
12.    Não resta dúvida que o Representado-governador cometeu 
grave abuso eleitoral ao infringir o dispositivo legal acima gizado. Atentou, igualmente, a 
um só tempo, contra o princípio da legalidade, princípio da responsabilidade e 
princípio igualitário da propaganda, na medida em que utilizou uma solenidade 
partidária, com muitos presentes e outros muitos por meio da internet, para pedir votos. 
 
13.    De outro lado, a conduta do Representado-governador não 
encontra respaldo nos permissivos do art. 36-A, incisos I a VII e parágrafos, da Lei 
9504/97, porquanto houve pedido explícito de voto. 
 
14.    Ademais, não há como confundir a fala “eu espero que todos 
vocês transformem isso em voto (...) no cristão (...)” com “pedido de apoio político” 
ou “divulgação da pré-candidatura” (§ 2º. do art. 36-A da Lei 9504/97). 
 
15.    O ato do Representado Flávio Dino é prática desonesta, pois 
priva os outros pré-candidatos de participar de uma eleição limpa, sem mácula. É, a bem 
da verdade, um convite à ilicitude, pois, se não houver punição, a igualdade e a paridade de 
armas somente serão alcançadas quando os outros candidatos se utilizarem das mesmas 
práticas, ou seja, quando cometerem os mesmos ilícitos perpetrados pelo Representado. 
 
16.    Com efeito, os princípios e preceitos mencionados foram 
violados porque a “cantada” eleitoral praticada pelo Representado já não pode ser desfeita, 
retirada do mundo, e os demais pré-candidatos, como é manifesto, têm cumprido as leis, a 
ocorrer grave e patente desequilíbrio. 
 
17.    É preciso por cobro na conduta do Representado-governador 
que imagina estar imune às leis, como se ele tivesse a faculdade de cumprir ou não as regras 
do jogo democrático. 
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18.    A não punição torna as eleições de 2018 ilegítimas, os demais 
pré-candidatos se tornarão meros fantoches e/ou figurantes. 
 
19.    Dessarte, mister que a trapaça eleitoral do Representado-
governador, um “passar a perna” nos outros pré-candidatos, seja sancionada, na forma do 
§ 3º. do art. 36 da Lei 9504/97, no grau máximo (R$ 25.000,00), haja vista que praticado 
em evento que continha muitas pessoas, retransmitido pela internet e concretizado por 
pessoa que sabia que estava a cometer um ilícito (formado em direito, ex-juiz e professor 
de direito). 
 
20.    Já quanto ao Representado Solidariedade deve ser punido 
porque ainda mantém, até hoje (15.05.2018), na pagina do facebook, o vídeo do ato ilícito 
(https://www.facebook.com/solidariedadema/videos/1275836455894546/). 
 
 
Do entendimento doutrinário 
 
21.    Sobre o tema, José Jairo Gomes assevera que: 
 

 
“(...) a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto 
do ano da eleição até o dia do pleito, durante, pois, o período eleitoral 
(...)” 
 
 A publicidade em apreço caracteriza-se pela atração ou 
captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de 
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que 
desequilibra as campanhas. 
 
 Tal como ocorre com a propaganda eleitoral em geral, pode a 
propaganda antecipada ser expressa ou subliminar. 
 
 (...) 
 
 Já entendeu a Corte Superior ser irrelevante ‘a distância 
temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou das 
convenções partidárias de escolha dos candidatos’. (...) 
 
 (...) 
 
 Note-se que a regra do artigo 36-A apenas veda o ‘pedido 
explícito de voto (caput). Pedido explícito, aqui, não se restringe ao 
pedido escrito, podendo também ser compreendido como aquele 
evidenciado pela forma, características ou técnica empregada na 
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comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se diga 
‘peço o seu voto’, ‘quero o seu voto’, ‘vote em mim’, ‘vote em fulano’. 
Até porque, nem mesmo na propaganda eleitoral regular esses modos 
de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o 
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressai claramente da 
forma, da técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça 
considerada e das circunstâncias em que o evento ocorreu.”1 

 
 
22.    Roberto Magno Frazão, por seu turno, diz que: 

 
  
 “A propaganda eleitoral antecipada ou fora de época é aquela 
realizada antes do dia 16 de agosto do ano eleitoral, pois o artigo 36 da 
LGE só permite a propaganda eleitoral após o dia 15 de agosto, (...). 
 
 Essa propaganda extemporânea pode ser direta ou explícita e 
indireta, disfarçada ou sugerida. 
 
 A propaganda direta ou explícita é facilmente identifica, (...). 
 
 (...) 
 
 Por seu turno, a propaganda indireta, disfarçada ou sugerida, é 
difícil de ser detectada como propaganda antecipada, uma vez que 
esse tipo de veiculação é planejado por pessoas especializadas em 
marketing e conhecimento das lacunas da legislação, procurando unir 
a realidade do pretenso candidato com a sua realidade política, 
destacando o ponto de equilíbrio entre as duas realidades. 
 
 (...) 
 
 A configuração da propaganda eleitoral antecipada independe 
da distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou 
das convenções partidárias de escolha dos candidatos (TSE, acórdão 
de 6.4.2010, na RP n. 1.406)”2 
 
 

 
 

                                           
1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 538-543. 
2 Braga, Fábio. Eleições municipais: registro de candidatos e propaganda eleitoral/ Flávio Braga, Roberto 

Magno Frazão.- São Luís: 360º Gráfica Editora, 2016. p. 223-225. 
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Da jurisprudência do TSE 
 
23.    O egrégio TSE firmou o entendimento de que “1. A ratio 
essendi subjacente ao art. 36, caput, da Lei das Eleições, que preconiza que a 
propaganda eleitoral somente será admitida após 15 de agosto do ano das eleições, 
é evitar, ou, ao menos, amainar a captação antecipada de votos, visando a não 
desequilibrar a disputa eleitoral, não vulnerar o postulado da igualdade de chances 
entre os candidatos e, no limite, não comprometer a própria higidez do prélio 
eleitoral. Nessa perspectiva, a Lei das Eleições previu, ainda, regras para divulgação 
da propaganda eleitoral nesse período, como aquelas insculpidas nos arts. 37, 38 e 
39. 2. A divulgação de publicidade de caráter eleitoral ocorrida antes de 15 de agosto 
é tratada pelo legislador como propaganda eleitoral antecipada/extemporânea, cujo 
conceito foi amainado na minirreforma eleitoral introduzida pela Lei nº 13.165/2015, 
de modo que, nos termos do art. 36-A da Lei n° 9.504/97, "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". (...)” (RESPE nº 25603 - BRASÍLIA – DF 
Acórdão de 05/12/2017 Relator(a) Min. Luiz Fux Publicação: DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Data 08/03/2018, Página 27-28). 
 
24.    Para casos como o de que cuida a presente representação o 
entendimento é que ocorreu o ilícito eleitoral. Vide: 
 
 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA. ENTREVISTA. TELEVISÃO. PEDIDO 
EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. ART. 36-A DA LEI 
9.504/97. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. PROVIMENTO DO 
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 
ESPECIAL. 1. Propaganda extemporânea caracteriza-se apenas na 
hipótese de pedido explícito de voto, nos termos do art. 36-A da Lei 
9.504/97 e de precedentes desta Corte. 2. Extrai-se da moldura fática 
do aresto do TRE/CE que o agravado, ao conceder entrevista à 
emissora TV Sinal antes de iniciada a campanha, proclamou que "eu 
vou ter muita honra de ser prefeito da cidade, se Deus permitir e o 
povo; a única coisa que eu peço ao povo é o seguinte: ter esta 
oportunidade de gerir" (fl. 90). 3. Agravo regimental provido para, 
sucessivamente, negar seguimento ao recurso especial e, por consequência, 
manter a multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda antecipada imposta 
a Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia. (0000010-87.2016.6.06.0008 RESPE 
- Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 1087 - ARACATI – 
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CE Acórdão de 01/03/2018 Relator(a) Min. Jorge Mussi Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 59, Data 26/03/2018, Página 7) 
 
 
Ementa: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS 
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL, NA PESSOA DA CANDIDATA OPONENTE, 
ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO PARTIDO 
POLÍTICO AGRAVANTE. EXTRAPOLADA A DIVULGAÇÃO DE 
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, 
AUTORIZADA PELO INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. 
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A LEI E DISSÍDIO NÃO 
DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do 
Diretório Municipal do PSDB por propaganda eleitoral antecipada 
negativa, mas reduziu o valor da multa aplicada pelo juízo de piso, 
fixando-a no patamar mínimo legal. 2. A Corte regional entendeu que 
a distribuição de folhetos impressos com críticas à gestão 
administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-
candidata oponente do partido ora agravante, extrapolou os limites da 
exceção prevista no inciso V do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que 
permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões 
políticas, e configurou propaganda eleitoral antecipada negativa. 3. O 
conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na 
legislação eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de 
expressão e de informação. Trata-se de afirmações que configuram 
propaganda eleitoral antecipada negativa, com o único e inegável 
propósito de influenciar na disputa eleitoral. 4. Não há como prosperar 
tese de divergência jurisprudencial na hipótese em que a parte se limita a 
colacionar ementas de julgados e não traz aos autos informações que 
permitam compreender em que contexto fático as decisões teriam sido 
tomadas naqueles feitos, pois não é possível aferir se há ou não similitude 
fática entre os julgados alegadamente conflitantes. 5. Não há como ser 
acolhida a alegação do agravante de que o panfleto impugnado apenas 
reproduziu matérias já veiculadas nos jornais locais, pois não há informações 
sobre esse tema na moldura fática delineada no acórdão regional. A análise 
da referida alegação, portanto, demandaria a incursão no conjunto de fatos e 
provas dos autos, o que é vedado a esta instância extraordinária. 6. Alicerçada 
a decisão impugnada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o 
agravo interno, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para 
modificá-la. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (0000068-
49.2016.6.26.0359 RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial 
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Eleitoral nº 6849 - ITAPEVI – SP Acórdão de 08/02/2018 Relator(a) Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 
Data 02/03/2018, Página 43-44) 
 
 
Ementa: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. 
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. 
CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS ANTES DO PERÍODO 
ELEITORAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO AFASTAM OS 
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A configuração da propaganda eleitoral antecipada 
exige que haja pedido expresso de votos ou referência a candidatura 
futura ou a pleito vindouro. Precedente: AgR-AI 3518-73/RJ, Rel. Min. 
LUIZ FUX, acórdão de 12.11.2015. 2. Na hipótese, a Corte Regional, a 
partir do conjunto de elementos do caso concreto, em cotejo com as 
hipóteses do art. 36-A da Lei das Eleições, entendeu que os agravantes 
não estão resguardados pela exceção legal, porquanto a fala da 
Deputada Estadual LUCINHA, direcionada ao eleitorado presente no 
evento ocorrido em 15.5.2016, é bastante clara na linha de que os pré-
candidatos PEDRO PAULO e TADEU AMORIM (JUNIOR DA 
LUCINHA) seriam as melhores opções de voto no pleito vindouro, 
restando inequívoco o pedido de votos em favor destes, como se pode 
inferir do seguinte trecho: então eu queria pedir a vocês nesse 
momento da eleição. Na hora de votar, vamos votar em quem tem 
compromisso com a nossa região, quem conhece a nossa Zona Oeste. 
E esses que estão aqui, todo domingo estão comigo na Zona Oeste, 
conhecem a região... Eu conto com o apoio de vocês para que a gente 
possa dar continuidade nessa Prefeitura. A Prefeitura de EDUARDO 
PAES e de PEDRO PAULO, que vai ser nosso Prefeito, se Deus 
quiser. 3. A decisão agravada encontra-se alicerçada em fundamentos 
idôneos, e os argumentos dos agravantes não são aptos para infirmá-los. 4. 
Agravo Regimental a que se nega provimento. (0000023-69.2016.6.19.0123 
AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 2369 - RIO DE 
JANEIRO – RJ Acórdão de 03/10/2017 Relator(a) Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 241, Data 
14/12/2017, Página 23/24) 

 
 
25.    Vale destacar que “(...) A fim de verificar existência de 
propaganda subliminar, com propósito eleitoral, não deve ser observado tão-
somente o texto dessa propaganda, mas também outras circunstâncias, tais como 
imagens, fotografias, meios, número e alcance da divulgação. (...)” (Ac. no 19.905, 
de 25.2.2003, rel. Min. Fernando Neves). 
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26.    O caso vertente, dessarte, requer punição na forma do § 3°. do 
art. 36 da Lei nº. 9504/97. 
 
 
DA LIMINAR 
 
27.    É evidente que os Representados estão a repetir o ato de 
propaganda eleitoral antecipada quando deixam de excluir das suas redes sociais o evento 
ilícito, ressalte-se, com a mesma finalidade político-eleitoral. 
 
28.    Dessarte, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, haja 
vista que os Representados estão, permanentemente, a transmudar as suas redes sociais em 
verdadeiros comícios – o que viola as normas eleitorais de regência, e, porventura não 
cessem essas ilegalidades, a decisão final restará inócua no sentido de manter a higidez do 
pleito. 
 
 
DO PEDIDO 
 
    Diante de todo o exposto e ponderado, requer que V. Exª. se 
digne de receber a presente Representação e, initio litis e inaudita altera pars, conceda 
LIMINAR para determinar que os Representados cessem os atos de propaganda eleitoral 
antecipada e, para o fiel cumprimento da decisão liminar, determine excluam das suas redes 
sociais o vídeo do ato político-eleitoral ilícito. 
 
    Requer, a final, julgue procedente julgue procedente o pedido 
para condenar os Representados, cada um, a pagar multa no valor R$ 25.000,00 (vinte cinco 
mil reais). 
 
    Sejam notificados os Representados para apresentar defesa, 
tudo com supedâneo na Lei 9.504/97 e nas Resoluções do TSE que cuidam da matéria. 
 
 
    Pede a intimação do Ministério Público Eleitoral. 
 
    Nestes termos, 
    pede deferimento. 
 
    São Luís (MA), 15 de maio de 2018. 
 
    P.p. 
           Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo 
            OAB/MA – 5166 
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vídeo do Representado Flávio Dino

 

 

 

Tipo de documento: Outros documentos

Descrição do documento: vídeo do Representado Flávio Dino

Id: 13473

Data da assinatura: 15/05/2018

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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vídeo do Solidariedade

 

 

 

Tipo de documento: Outros documentos

Descrição do documento: vídeo do Solidariedade

Id: 13474

Data da assinatura: 15/05/2018

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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Degravação de pedidos de votos feitos por Flávio Dino no dia 12.05.2018 
 

“(...) 
 
 Olha eu espero que todos vocês transformem isso em voto 
viu. 
 
 Claro que não só para a Helena, vocês lembrem do cristão 
que está aqui também, do Aldo (...). 
 
(...)” 
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15/05/2018 SGIP - Consulta

http://inter01.tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3354427&cpf=00814900380 1/1

Partido Político: PRP - 44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário: Órgão provisório

Abrangência: MARANHÃO - MA - Estadual

Vigência: Início: 29/07/2013 Final:

Código de Validação: qg1gQtKuEO217Bg23JcqocAzkpo=

Certidão emitida em: 15/05/2018 18:30:22

JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO

 
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) SEVERINO JOSÉ
COELHO NETO (Título Eleitoral: 044086191198), (CPF: 008.149.003-80) é PRESIDENTE (exercício:
29/07/2013 a ) do órgão partidário, abaixo descriminado:

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consulta-
sgip3.

As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.

Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
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