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JUSTIÇA ELEITORAL
026ª ZONA ELEITORAL DE RIO FORMOSO PE

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600679-89.2020.6.17.0026 / 026ª ZONA ELEITORAL DE RIO FORMOSO
PE

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO TAMANDARE LIVRE

Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOSE JADSON LEAL DE OLIVEIRA - PE43810, NATALIE ARAGONE DE
ALBUQUERQUE MELLO - PE49678, GUSTAVO PAULO MIRANDA DE ALBUQUERQUE FILHO - PE42868,
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE44064, PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE29754,
RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE45320

REPRESENTADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC, ELEICAO 2020 SERGIO HACKER CORTE REAL
PREFEITO

DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO

Vistos,
Chamo o feito à ordem, para o fim de, tornando sem efeito a Decisão de ID 13111974,
receber a emenda à inicial de ID 13114971 e, por consequência, incluir no polo passivo da
demanda Eleição 2020 Givaldo Oliveira Silva Júnior Vice-Prefeito.
Por conseguinte, passo a proferir a nova Decisão nos seguintes termos:
Cuida-se de representação, ajuizada pela Coligação Tamandaré Livre, em face de
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Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., Eleições 2020 Sérgio Hacker Côrte Real
Prefeito e Eleição 2020 Givaldo Oliveira Silva Júnior Vice-Prefeito, partes identificadas.
Pede, em sede de tutela de urgência, seja determinando que a empresa provedora e os
representados retirem do ar e suspendam os seguintes links de acesso:
https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j
; https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/184252241256786
0 https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link
; https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link
; https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_lin k ; que
contém propaganda com prática de conduta vedada, sob pena de multa diária, que se
sugere seja fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), dobrando-se a cada
reincidência.
Aduzem a representante que o candidato à reeleição Sérgio Hacker vem publicando
diversas peças publicitárias, utilizando-se de prédio e funcionários públicos em
suas páginas política nas rede sociais Instagram e Facebook.
Éo relatório. Fundamento e decido:
Ao lado da tutela satisfativa definitiva criaram-se tutelas de urgência e acautelatórias,
objetivando evitar o perecimento de direitos diante da demora natural do processo. Dentre
estas tutelas emergenciais está a tutela antecipada de caráter antecedente, que adianta
os efeitos próprios da tutela satisfativa definitiva. Confere eficácia imediata à tutela
definitiva (seja satisfativa e até cautelar).
Os requisitos dessa medida estão previstos nos artigos 300 (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) e 303 (nos casos em que a
urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo) do Código de Processo Civil (art. 84, §3º, do Código de Defesa
de Consumidor – que apresente os mesmos parâmetros).
Assim, a nova legislação processual estatui como requisitos para a concessão
de qualquer tutela de urgência a observância de dois critérios, quais sejam: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso sub exame, a parte autora requer a tutela antecipada de caráter
antecedente prevista no art. 300, do novo Código de Processo Civil, para os casos em
que a urgência seja contemporânea à propositura da ação e observado os requisitos
estabelecidos no art. 300.
Pois bem. A acusação veiculada pela Coligação “Tamandaré Livre” aponta
para, supostamente, o cometimento de conduta vedada prevista no art. 73, I e VI, "b",
da Lei das Eleições, pelo candidato à reeleição nas eleições majoritárias em Tamandaré
(PE). Estaria realizando propaganda institucional através de seu perfil no Facebook e no
Instagram, conforme documentos colacionados.
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O art. 57-A da Lei n.º 9.504/1997 dispõe que “é permitida a propaganda eleitoral
na internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. “Nos
termos desta lei” indica, inclusive, que se respeitem as determinações quanto às condutas
vedadas, dentre elas a publicidade institucional dentro dos 3 (três) meses anteriores ao
pleito.
Percebe-se, nos documentos acostados, que todas as postagens indicam realizações da
Prefeitura de Tamandaré (PE), como combate a pandemia, dentre outras questões de
cunho municipal, ultrapassando o lapso temporal delimitado pelo art. 73, VI, "b", da Lei
das Eleições.
Tais postagens dão indícios de autopromoção. Salta aos olhos deste magistrado,
a evidência com que se desequilibram as eleições, indicando o perfazimento do fumus
boni juris necessário à concessão da tutela.
O perigo de dano também está evidenciado no prejuízo irreversível que terão os demais
candidatos em suportar o peso de uma propaganda institucional, rompendo o equilíbrio na
disputa do pleito eleitoral.
Ante o exposto, com fulcro no art. 44 da Resolução n.º 23.608/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, combinado com o art. 73, caput, VI, "b", da Lei n.º 9.504/1997, defiro a tutela de
urgência pleiteada, para determinar aos representados (Eleições 2020 Sérgio Hacker
Côrte Real Prefeito, Eleição 2020 Givaldo Oliveira Silva Júnior Vice-Prefeito e Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA.) que retirem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da
página pessoal do pré-candidato Sérgio Hacker Côrte Real do Facebook e Instagram
todas as postagens relativas à realizações da Prefeitura de Tamandaré (PE), sob pena de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.
Proceda-se à retificação da autuação do feito, fazendo incluir no polo passivo da
demanda Eleição 2020 Givaldo Oliveira Silva Júnior Vice-Prefeito.
Intimem-se, pessoalmente, do inteiro teor desta decisão, os representados Sérgio Hacker
Côrte Real e Givaldo Oliveira Silva Júnior, e, pelo endereço eletrônico cadastrado no
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o representado Facebook Serviços Online do
Brasil LTDA.
Nos termos do art. 22, caput, I, "a", da Lei Complementar n.º 64/1990, notifiquem-se os
representados do conteúdo da petição, entregando-se-lhes segunda via da exordial e
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, ofereçam ampla
defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível.
Após o prazo da defesa, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se, intimem-se e cumpra-se, com as cautelas legais e de praxe.
Atribuo ao presente ato força de mandado/ofício, para fins de possibilitar o seu célere
cumprimento, em consagração ao princípio constitucional da razoável duração
do processo, servindo a segunda via como instrumento hábil para tal.
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Rio Formoso (PE), 07 de outubro de 2020.

Raphael Calixto Brasil
Juiz da 026ª Zona Eleitoral

Assinado eletronicamente por: RAPHAEL CALIXTO BRASIL - 08/10/2020 06:59:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100806593593200000012693566
Número do documento: 20100806593593200000012693566

Num. 13320678 - Pág. 4

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) - Processo nº 060067989.2020.6.17.0026

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Juiz desta 026ª Zona Eleitoral, Dr. Raphael
Calixto Brasil.
Rio Formoso (PE), 07 de outubro de 2020.

José Peregrino Cardoso do Rêgo
Analista Judiciário
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JUSTIÇA ELEITORAL
026ª ZONA ELEITORAL DE RIO FORMOSO PE

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600679-89.2020.6.17.0026 / 026ª ZONA ELEITORAL DE RIO FORMOSO
PE

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO TAMANDARE LIVRE

Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOSE JADSON LEAL DE OLIVEIRA - PE43810, NATALIE ARAGONE DE
ALBUQUERQUE MELLO - PE49678, GUSTAVO PAULO MIRANDA DE ALBUQUERQUE FILHO - PE42868,
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE44064, PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE29754,
RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE45320

REPRESENTADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC, ELEICAO 2020 SERGIO HACKER CORTE REAL
PREFEITO

DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO

Vistos,
Cuida-se de representação, ajuizada pela Coligação Tamandaré Livre, em face de Facebook Serviços Online
do Brasil LTDA. e Eleições 2020 Sérgio Hacker Côrte Real Prefeito, partes identificadas.
Pede, em sede de tutela de urgência, seja determinando que a empresa provedora e o representado retire do ar
e suspenda os seguintes links de acesso: https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j
; https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/184252241256786
0 https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link
; https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link
; https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_lin k ; que contém propaganda com
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prática de conduta vedada, sob pena de multa diária, que se sugere seja fixada no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), dobrando-se a cada reincidência.
Aduzem a representante que o candidato à reeleição Sérgio Hacker vem publicando diversas peças
publicitárias, utilizando-se de prédio e funcionários públicos em suas páginas política nas rede sociais
Instagram e Facebook.
É o relatório. Fundamento e decido:
Ao lado da tutela satisfativa definitiva criaram-se tutelas de urgência e acautelatórias, objetivando evitar o
perecimento de direitos diante da demora natural do processo. Dentre estas tutelas emergenciais está a tutela
antecipada de caráter antecedente, que adianta os efeitos próprios da tutela satisfativa definitiva. Confere
eficácia imediata à tutela definitiva (seja satisfativa e até cautelar).
Os requisitos dessa medida estão previstos nos artigos 300 (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) e 303 (nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide,
do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo) do Código de
Processo Civil (art. 84, §3º, do Código de Defesa de Consumidor – que apresente os mesmos parâmetros).
Assim, a nova legislação processual estatui como requisitos para a concessão de qualquer tutela de urgência a
observância de dois critérios, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
No caso sub exame, a parte autora requer a tutela antecipada de caráter antecedente prevista no art. 300, do
novo Código de Processo Civil, para os casos em que a urgência seja contemporânea à propositura da ação e
observado os requisitos estabelecidos no art. 300.
Pois bem. A acusação veiculada pela Coligação “Tamandaré Livre” aponta para, supostamente, o cometimento
de conduta vedada prevista no art. 73, I e VI, "b", da Lei das Eleições, pelo candidato à reeleição nas eleições
majoritárias em Tamandaré (PE). Estaria realizando propaganda institucional através de seu perfil no Facebook
e no Instagram, conforme documentos colacionados.
O art. 57-A da Lei n.º 9.504/1997 dispõe que “é permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta
Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. “Nos termos desta lei” indica, inclusive, que se respeitem as
determinações quanto às condutas vedadas, dentre elas a publicidade institucional dentro dos 3 (três) meses
anteriores ao pleito.
Percebe-se, nos documentos acostados, que todas as postagens indicam realizações da Prefeitura de
Tamandaré (PE), como combate a pandemia, dentre outras questões de cunho municipal, ultrapassando o
lapso temporal delimitado pelo art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições.
Tais postagens dão indícios de autopromoção. Salta aos olhos deste magistrado, a evidência com que se
desequilibram as eleições, indicando o perfazimento do fumus boni juris necessário à concessão da tutela.
O perigo de dano também está evidenciado no prejuízo irreversível que terão os demais candidatos em
suportar o peso de uma propaganda institucional, rompendo o equilíbrio na disputa do pleito eleitoral.
Ante o exposto, com fulcro no art. 44 da Resolução n.º 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, combinado
com o art. 73, caput, VI, "b", da Lei n.º 9.504/1997, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar aos
representados (Sérgio Hacker Côrte Real) e Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.) que retirem da página
pessoal do pré-candidato Sérgio Hacker Côrte Real do Facebook e Instagram todas as postagens relativas à
realizações da Prefeitura de Tamandaré (PE), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil)
reais.
Intimem-se, pessoalmente, do inteiro teor desta decisão, o representado Sérgio Hacker Côrte Real, e, pelo
endereço eletrônico cadastrado no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o representado Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA.
Nos termos do art. 22, caput, I, "a", da Lei Complementar n.º 64/1990, notifiquem-se os representados do
conteúdo da petição, entregando-se-lhes segunda via da exordial e cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo de 05 (cinco) dias, ofereçam ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível.
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Após o prazo da defesa, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se, intimem-se e cumpra-se, com as cautelas legais e de praxe.
Atribuo ao presente ato força de mandado/ofício, para fins de possibilitar o seu célere cumprimento, em
consagração ao princípio constitucional da razoável duração do processo, servindo a segunda via como
instrumento hábil para tal.
Rio Formoso (PE), 07 de outubro de 2020.
Raphael Calixto Brasil
Juiz da 026ª Zona Eleitoral
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Aditamento - Inclusão Polo Passivo
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 26ª ZONA ELEITORAL DE RIO
FORMOSO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ref.
Proc. 0600679-89.2020.6.17.0026

COLIGAÇÃO TAMANDARÉ LIVRE, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe,
vem à presença de Vossa Excelência apresentar a EMENDA DA INICIAL, tendo em vista a
ausência de citação da parte contrária, vem solicitar a inclusão no polo passivo da
demanda o candidato a vice-prefeito Sr. Givaldo Oliveira Silva Junior, nos termos do artigo
321 do Código de Processo Civil, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
Na peça exordial como também se requer a cassação do registro de candidatura, de
forma a influenciar na chapa, figura-se como legitimado para constar no polo passivo, o
candidato a vice-prefeito, Sr. Givaldo Oliveira Silva Júnior, filiado ao PSB (Partido Socialista
Brasileiro), com inscrição eleitoral nº 036546500809, CPF nº 59034483487, gênero
masculino, nome da urna Amigo Nino.
Diante do exposto, vem requerer a inclusão no polo passivo da demanda o ELEICAO
2020 GIVALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR VICE-PREFEITO, candidato a vice-prefeito de
Tamandaré, filiado ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), com inscrição eleitoral nº
036546500809, CPF nº 59034483487, gênero masculino, nome da urna Amigo Nino, com
CNPJ n° 39.048.900/0001-44, com endereço em Avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, Centro,
Tamandaré - CEP: 55.578-000.
Termos em que,
Pede e espera o pleno e completo deferimento.
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Recife, 06 de outubro de 2020.

PAULO ROBERTO F. PINTO JÚNIOR

RENATO CICALESE BEVILAQUA

OAB/PE 29.754

OAB/PE 44.064

NÁTALIE ARAGONE DE ALBUQUERQUE

GUSTAVO PAULO MIRANDA DE

MELLO

ALBUQUERQUE FILHO

OAB/PE 49.678

OAB/PE 42.868

JOSÉ JADSON LEAL DE OLIVEIRA
OAB/PE 43.810

RAFAELA MARIA DE AGUIAR
CAVALCANTI
OAB/PE 45.320
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REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) - Processo nº 060067989.2020.6.17.0026

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Juiz desta 026ª Zona Eleitoral, Dr. Raphael
Calixto Brasil.
Rio Formoso (PE), 06 de outubro de 2020.

José Peregrino Cardoso do Rêgo
Analista Judiciário
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600679-89.2020.6.17.0026

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que, nesta data, procedi à retificação da autuação do
presente feito, mais especificamente no que tange ao campo/aba "classe judicial". O
referido é verdade. Dou fé.
Rio Formoso (PE), 06 de outubro de 2020.

José Peregrino Cardoso do Rêgo
Analista Judiciário
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Em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 26ª ZONA ELEITORAL DE RIO
FORMOSO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COLIGAÇÃO TAMANDARÉ LIVRE, integrada pelos partidos: REPUBLICANOS, PTB,
PODE E REDE, com endereço na Praça da Juventude, n° 8, Centro, Tamandaré/PE, CEP:
55578000, por sua representante, a Sra. Sandra Rafaela de Paiva Toledo Albuquerque,
inscrita no CPF n° 070.537.934-51, e inscrição eleitoral de n° 0822.9297.0833, E-mail:
republicanostamandare@gmail.com vem, por meio de seus advogados constituídos
mediante instrumento procuratório em anexo, com o devido respeito, à presença de Vossa
Excelência, e com fulcro nos arts. 73, I, e §12, da Lei nº 9.504, de 1997 e art. 44 da
Resolução TSE n° 23.608, de 2019, ajuizar a presente,
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
contra o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o no 13.202.118/0001-44, com sede na Leopoldo Couto
Magalhães Júnior, no 700, 5o andar, Ed. Infinity Tower, Itaim Bibi Norte, telefone
0800-095-9080, CEP 04542-000 e ELEIÇÕES 2020 SÉRGIO HACKER CORTE REAL PREFEITO,
inscrito no CNPJ sob o nº 39.025.297/0001-85, email TATIANADAPAZ@HOTMAIL.COM, com
endereço à COND RUA J PRIVE PRAIS DOS CARNEIROS, n. 13, Carneiros – Tamandaré/PE,
CEP. 55.578-000, e pelas razões a seguir expostas:
I. SÍNTESE FÁTICA
Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação
1
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Tamandaré Livre em face do candidato Sérgio Hacker, em virtude de nítida prática de
conduta vedada consistente em propaganda eleitoral irregular pela utilização de prédios
públicos para produção de material de campanha.
Acontece que o candidato à reeleição Sérgio Hacker vem publicando diversas peças
publicitárias utilizando-se de prédio e funcionários públicos em suas páginas política nas
rede sociais INSTAGRAM E FACEBOOK.
A título de exemplo,

publicou em sua rede social Instagram (URL:

https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j ) e Facebook (URL:
https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/1842522412567860 ) propaganda
eleitoral consistente na reforma do Hospital Maternidade José Múcio Monteiro, em
evidente utilização de prédio público para alavancar sua candidatura nas eleições
vindouras, tentando incutir um maior grau de aceitação perante o seu eleitorado, in
verbis:

Vejamos as imagens extraídas do vídeo anexo, no qual demonstra-se a utilização

2
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de prédio público para autopromoção do candidato a reeleição Sérgio Hacker que, em
razão da sua influência como atual prefeito de Tamandaré, pratica conduta vedada:

3
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Ocorre que, a apropriação do espaço de prestação de serviços públicos, com sua
consequente vinculação à imagem do candidato, caracteriza-se como uma das condutas
vedadas previstas no Art. 73 da Lei n° 9504/97.
A prática da conduta continua em outras postagens , senão vejamos:

4
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Tudo conforme as seguintes URLs:
https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_link

As condutas vedadas são previstas com o escopo de combate ao abuso de poder
político por parte de servidores públicos no âmbito da disputa por cargo eletivo, visando
garantir a paridade de armas nos pleitos eleitorais e impor sanções aos desvios previstos
em lei.

5
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Nesse contexto, o Art. 73, inciso I, é claro, e perfeitamente adequado a conduta
descrita, conforme será fundamentado nos tópicos subsequentes. Assim, é considerada
como conduta vedada:
“ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta d
 a União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e d
 os Municípios, r essalvada a realização
de convenção partidária;”
Nessa linha, resta patente a demonstração de prática irregular, de forma a ser
imprescindível a imputação de multa prevista nos Arts. 73, §§ 4º e 5º da Lei das Eleições.
II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
II.1. DO CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
A Resolução 23.608/19 do Tribunal Superior Eleitoral, que versa sobre
representações que serão ajuizadas perante a Justiça Eleitoral, positiva a em seu art. 44 a
possibilidade do ajuizamento e processamento de Representações Especiais com base no
artigo 73 da Lei nº 9.504, de 1997.
Nesse sentido, prevê que as Representações com base no art. 44 da Resolução
supracitada observarão o rito do art. 22 da LC nº 64, de 1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Sendo assim, demonstra-se que é plenamente cabível o ajuizamento da presente
Representação Especial, cujo objetivo é combater as práticas de condutas vedadas pelo
gestor público municipal em nítido benefício de candidato por ele apoiado.
II.2. DA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA - RESTRIÇÕES À UTILIZAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS EM SEDE DE CAMPANHA ELEITORAL
A realização de campanha eleitoral ou de pré-campanha deve observar alguns
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princípios norteadores do pleito eleitoral, dentre eles o postulado da isonomia. Isso pois
deve ser assegurada a igualdade de oportunidades entres os candidatos e/ou pretensos
candidatos.
No caso concreto, os fatos denotam para a utilização de bens públicos, com direta
associação ao candidato, para fins de propaganda eleitoral, em violação ao art. 73, I, da Lei
das Eleições, in verbis:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária;
O representado disputa a reeleição, e atribui-se ao mesmo os dispostos no rol do
Art. 73 da Lei das Eleições. Isso porque, conforme referenciado pelo mesmo artigo, as
vedações enquadram-se para servidores e agentes públicos, estes últimos definidos,
conforme lição de Hely Lopes Meirelles, como “pessoas físicas responsáveis, seja de modo
definitivo ou transitório, do exercício de alguma função estatal conferido a órgão ou
entidade da Administração Pública.”
A jurisprudência, oportunamente, analisou situações análogas. Conforme decidido
pelo TRE-MA, a interferência nos bens em que ocorrem prestações de serviços públicos,
buscando influenciar a opinião do eleitoral através da associação entre a figura do
candidato e o espaço institucional em que se insere a peça de propaganda. Tal conduta, da
mesma forma que analisada no julgado, pode ser verificada no vídeo em anexo, pela
atribuição das melhorias estruturais do hospital municipal, valendo-se da circulação do
prefeito por salas de atendimento e corredores. Transcreve-se:
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“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART.
73, INCISO I, DA LEI 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. USO DE PRÉDIO PÚBLICO.
FILMAGEM NO INTERIOR DE SALA DE AULA. INTERAÇÃO ENTRE ESTUDANTES,
CANDIDATO E EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO. GRAVIDADE. IRRELEVÂNCIA. MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A mera captação de imagens de prédios
públicos e de sua rotina de funcionamento, sem interrupção dos serviços públicos que
regularmente são prestados, não caracteriza uso ou cessão capaz de atrair a
incidência da norma veiculada no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97. Precedentes do TSE.
II. N
 o caso dos autos, o Recorrido, candidato a Prefeito, realizou filmagens no
interior de sala de aula de escola pública municipal para fins de veiculação de
propaganda eleitoral em televisão, tendo ocorrido, inclusive, interrupção de aula e
interação dos estudantes com o candidato e a câmera filmadora. III. Neste caso,
resta caracterizado o uso de bem público em benefício de candidatura, conduta
vedada pela legislação eleitoral, atraindo sanção pecuniária prevista no art. 73, §§
4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. IV. Na linha da jurisprudência do E. Tribunal Superior
Eleitoral, a prática de conduta vedada só autoriza cassação de mandato se for
dotada de gravidade suficiente a desequilibrar o pleito. Não sendo o caso, deve ser
cominada tão somente a sanção pecuniária em patamar adequado, de acordo com
critérios de proporcionalidade, ligados a gravidade da conduta, a repercussão social
do ato, bem como a capacidade financeira do seu autor. Multa em seu mínimo legal
afigura-se proporcional e razoável frente à ilicitude praticada. V. Não é cabível o
sancionamento em multa do candidato a Vice-Prefeito, LEANDRO MORAIS SAMPAIO
PEIXOTO, que figura como beneficiário da conduta, mas não responsável por ela - vez
que sequer apareceu no vídeo -, "não podendo haver responsabilidade do candidato
beneficiado pelo ilícito com base em presunção" (TSE. RESPE - Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 319-87. ITAGUAÍ - RJ. Acórdão de 08/08/2017. Relator
(a) Min. ROSA WEBER. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
04/09/2017, Página 48 ). VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para
reformar a sentença de base e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente a
8
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Representação por conduta vedada, condenando somente o Recorrido WELLRYCK
OLIVEIRA COSTA DA SILVA ao pagamento de multa no valor mínimo legal de cinco mil
UFIR.
(TRE-MA - RE: 28662 BARRA DO CORDA - MA, Relator: EDUARDO JOSÉ LEAL
MOREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 091, Data 18/05/2018, Página 5)”

Sendo assim, diante de todo o contexto dos autos, resta patente a demonstração de
prática irregular, de forma a ser imprescindível a imputação de multa prevista no art. 73, §
4º da Lei das Eleições.

III. DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS
Como sabido, em razão dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido
processo legal e segurança jurídica a prestação jurisdicional demanda tempo.
Em razão disso, nos casos que demandam a prestação jurisdicional imediata o
legislador previu as medidas liminares que visam tutelar bens/interesses jurídicos que
poderiam perecer em razão da demora na prestação jurisdicional.
O novo Código de Processo Civil previu a possibilidade do magistrado conceder
TUTELA DE URGÊNCIA quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. É o que prevê o art. 300 do referido diploma:
“Art. 300. 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.“

9
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No âmbito do processo eleitoral, mormente nas representações eleitorais por
propaganda irregular, a tutela de remoção do ilícito possui natureza tanto preventiva,
quanto repressiva, ambas tendo o escopo de impedir o dano ao processo eleitoral.
De uma análise da presente petição inicial e da documentação a ela anexada,
constata-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em
tutelas de urgência, quais sejam: verossimilhança das alegações, fumaça do bom direito e
o perigo da demora, na forma do que dispõe o artigo 303 e seguintes do Código de
Processo Civil.
A verossimilhança das alegações é inconteste, na medida houve divulgação de
propaganda em que o então prefeito de Tamandaré utiliza, para autopromoção, bens de
natureza pública (hospital) de forma que resta configurado a CONDUTA VEDADA aos
agentes públicos, sendo certo que a verossimilhança das alegações resta evidenciada pela
prova da ampla divulgação das postagens e compartilhamentos das notícias.
Em se tratando claramente de desrespeito à legislação eleitoral e levando-se em
conta que a propaganda eleitoral irregular por conduta vedada ainda se encontra publicada
nas redes sociais, podendo acarretar prejuízos irreparáveis ao pleito eleitoral, fazem-se
presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência previsto no art.
300 do CPC.
O fumus boni iuris se consubstancia no caráter irregular da propaganda promovida
pelos representados, as quais restam fartamente comprovadas nos autos.
Por outro lado, o periculum in mora resulta da necessidade de retirada imediata
das postagens, de modo que cada vez menos eleitores a visualizem e acabem
influenciados por meios ilícitos de propaganda, o que causaria grave desequilíbrio na
disputa eleitoral, em ofensa ao princípio da isonomia.
Ainda, o perigo da demora reside nos reais prejuízos que a conduta vedada ora
relatada ocasiona ao princípio da igualdade de chances na disputa, tanto é assim que há
10
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norma eleitoral expressa vedando tais atos, devendo tais propagandas irregulares por
conduta vedada serem retiradas imediatamente do ar.
Diante do exposto, considerando os requisitos autorizadores para concessão de
liminar, requer-se que a empresa provedora Facebook e o representado retire do ar os
seguintes Links: https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j ;
https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/1842522412567860

;

https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link

;

https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link

;

https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_link , sob pena
de multa diária.
IV. DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, e com base nos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
alinhavados, vem o Partido Representante, perante V. Exa., pedir:
a) inaudita altera pars a antecipação dos efeitos da tutela de urgência
determinando que a empresa provedora e o representado retire do ar e
suspenda

os

seguintes

links

de

acesso:

https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j

;

https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/184252241256786
0
https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_lin
k que contém propaganda com prática de conduta vedada, sob pena de
multa diária, que se sugere seja fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), dobrando-se a cada reincidência;
b) a citação dos representados para, se quiserem, apresentarem defesa, no
prazo legal;
11

Assinado eletronicamente por: RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - 06/10/2020 15:58:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615581333600000012282968
Número do documento: 20100615581333600000012282968

Num. 12871598 - Pág. 11

c) a intimação do Ministério Público Eleitoral para os devidos fins;
d) após o regular trâmite processual, em caráter definitivo, seja confirmada a
tutela de urgência concedida e julgada PROCEDENTE a presente
representação para que seja retirado do ar em definitivo o link
https://www.instagram.com/p/CF3H-Qpgln1/?igshid=on1k2zw51m1j

;

https://www.facebook.com/sergiohackeroficial40/videos/184252241256786
0
https://www.instagram.com/p/CF5jvt-grqp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFXldqrgrB0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFBCThGAf0v/?utm_source=ig_web_copy_lin
k que contém propaganda com prática de conduta vedada, bem como a
condenação do representado na sanção de multa prevista no art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/97, valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez
reais), devendo ser levado em consideração o fato agravante das inúmeras
publicações postadas em prática de conduta vedada, sem prejuízo da
remoção ou proibição de nova divulgação da propaganda apontada como
irregular, bem como a cassação do registro e/ou diploma, previsto no art.
73 § 5º da da Lei nº 9.504/97.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
especialmente a juntada da prova documental em anexo.
Termos em que,
Pede e espera o pleno e completo deferimento.
Recife, 06 de outubro de 2020.
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PAULO ROBERTO F. PINTO JÚNIOR

RENATO CICALESE BEVILAQUA

OAB/PE 29.754

OAB/PE 44.064

NÁTALIE ARAGONE DE ALBUQUERQUE

GUSTAVO PAULO MIRANDA DE

MELLO

ALBUQUERQUE FILHO

OAB/PE 49.678

OAB/PE 42.868

JOSÉ JADSON LEAL DE OLIVEIRA
OAB/PE 43.810

RAFAELA MARIA DE AGUIAR
CAVALCANTI
OAB/PE 45.320
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