
 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600010-66.2020.6.10.0079 / 079ª ZONA ELEITORAL DE TUNTUM MA 
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
REPRESENTADO: SARA VANDERLEY FERNANDES SILVA, ALDAIRAN BORGES BRASILSILVA,
RAIMUNDO NONATO CUNHA FREITAS. 
  
  
 

               Trata-se de Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral extemporânea
com pedido de liminar proposta pelo representante do Ministério Público Eleitoral da 79ª ZE, em
face de Sara Vanderley Fernandes Silva, Aldairan Borges Brasil Silva e Raimundo Nonato Cunha
Freitas.
            A propaganda eleitoral possui restrição temporal, configurando-se vedada sua
realização/promoção antes de 16.8.2020, inclusive na internet, conforme o art. 36, caput e 57-A,
bem como Resolução TSE 23.606/2019 (Calendário Eleitoral).
                   A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
                 Analisando os fatos, verifica-se a presença do fumus boni iuris, pela documentação
colacionada aos autos em que constam prints de redes sociais de pessoas veiculando convites
para o bloco “VEM COM O TIO”, fazendo alusão a cores e símbolos do partido, assim como o
anúncio da pré-candidatura do noticiado.
                  Verifica-se, ainda, o periculum in mora, visto que há indícios suficientes de que os
requeridos irão fazer o uso promocional em favor das suas candidaturas através do evento
contestado, causando possível prejuízo às candidaturas dos demais grupos políticos.
                 Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a imediata proibição da
utilização, por qualquer meio, quer seja vestimenta (abadá), copos, divulgação do BLOCO “VEM
COM O TIO”, em redes sociais, de imagem, mídia ou cor alusiva ao grupo político (labigó) ou ao
pré-candidato DIDA DO TIO LUÍS.
                  Notifiquem-se pessoalmente os representados para cumprimento imediato da
presente decisão liminar e para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de advogado, nos termos do art. 96, § 5º, da Lei n.º 9.504/97, devendo
ainda comprovar nos autos o cumprimento desta decisão.
 
Dê-se ciência ao MPE.
Após, volte-me conclusos.
 

Tuntum/MA, 20 de fevereiro de 2020.
 

Raniel Barbosa Nunes
Juiz Eleitoral
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