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AO JUÍZO DA 37ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE 
PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Diretório 
Municipal de Pinheiro – MA, Partido Político com representação no 
Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 35.106.897/0001-17com sede 
na Rua Princesa Isabel, nº 326, Bairro João Castelo, CEP: 65.200-000, 
Pinheiro- Maranhão, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por 
seus advogados in fine assinados,formular na forma do artigo 96, inciso I, da 
Lei nº. 9.504/97, a presente: 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL 
IRREGULAR COM PEDIDO DE LIMINAR 

em face de DANIEL SANTOS, qualificação desconhecida, 
número celular para contato: (98)981373895, link do respectivo blog: 
https://blogdodanielsantos.com.br/;  em decorrência de propaganda irregular 
, com fundamento no art. 243, IX; art. 324; art 325 e art 326 da lei 
4.737/1965- Código Eleitoral e no art. 22, X, da Resolução 23.610/2019 -
TSE, pelas seguintes razões:  

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO 

 
No último dia 13 de Setembro começou um verdadeiro 

bombardeio contra o atual prefeito da cidade de Pinheiro, cuja única finalidade é o 
desgaste da imagem política do Luciano Genésio, que é candidato a reeleição e lidera 
as pesquisas para este cargo municipal. 

O autor das disparadas e infundadas informações atentatórias a 
honra e a dignidade do prefeito é o blogueiro Daniel Santos, que cria fatos 
criminosos e difamatórios imputando-lhes ao prefeito, sem a demonstração mínima 
de lastro probatório, que comprove às suas inescrupulosas acusações. 
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Verdadeiramente, uma propaganda negativa com todas 
configurações dos preceitos legais, porquanto por meio do vilipendio da imagem, 
como um importante direito da personalidade, extrapola os limites da 
proporcionalidade permitida para a propaganda eleitoral no paradigma do Estado 
Democrático de Direito. 

Como pode-se observar o teor das palavras e o conteúdo 
extremamente violento e excessivamente agressivo no texto do referido blogueiro, o 
que pode ser acessado através do 
linkhttps://blogdodanielsantos.com.br/2020/10/13/luciano-genesio-compra-as-custas-de-
dinheiro-publico-duas-candidatas-do-grupo-de-leonardo-sa-em-pinheiro/: 

 

 

Luciano Genésio compra as custas de 

dinheiro público, duas candidatas do 

grupo de Leonardo Sá em Pinheiro 

13 de outubro de 2020 0 PorDaniel Santos  

O prefeito Luciano Genésio, sabe como ninguém que não vence às próximas eleições 

porque faz uma das piores administrações que o município de Pinheiro já teve. 

Com o intuito de prejudicar o seu principal adversário, deputado e candidato a prefeito, 

Dr. Leonardo Sá (PL), Luciano Genésio(PP), comprou a peso de ouro duas candidatas 

que iriam disputar vagas na Câmara Municipal ao lado de Leonardo. 
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O medo de Genésio filho é tamanho que, em um intervalo de poucos dias, ele divulgou 

pesquisas fraudulentas e agora, aliás, compra as aliadas de seu opositor principal. 

O que se comenta nos bastidores da política em Pinheiro, que Luciano Genésio está 

usando recursos desviados da prefeitura, para fazer essas articulações. O certo, é que 

agora o que resta pra Luciano é gastar dinheiro, mesmo sabendo que não irá se reeleger. 

O prefeito Luciano Genésio tem fama de fanfarrão, corrupto, e de ter sido o prefeito que 

mais desviou recurso público na história administrativa de Pinheiro, vencendo até 

mesmo o seu pai em matéria de desvio de recursos públicos. 

Percebe-se o caráter depredatório da reportagem com relação a 

imagem do prefeito Luciano Genésio. Neste sentido, o Colendo TSE no julgamento 

do RESP nº. 19.268, Rel. Min. Fernando Neves, DJ 24/08/2001, firmou o 

posicionamento no sentido de que: 

“[...] as limitações impostas à propaganda eleitoral não ofendem o 

princípio da liberdade de informação assegurada pelo artigo 220 da 

Constituição Federal, uma vez que visam proporcionar isonomia entre os 

candidatos, princípio também garantido pela Carta Magna”. 

 

De igual relevância, diz a jurisprudência sobre o tema: 

 

“[...]. Eleições 2014. Propaganda eleitoral negativa extemporânea. 
Configuração. Multa. [...] 1. Consoante a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral, a configuração da propaganda eleitoral extemporânea 
independe da escolha dos candidatos em convenção partidária. 
Precedente. 2. A divulgação de propaganda antes do período permitido 
pelo art. 36 da Lei 9.504/97 contendo imagem ofensiva à honra e à 
dignidade do governador do estado configura propaganda eleitoral 
negativa extemporânea. 3. O acórdão recorrido está em consonância com 
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que 
o pluralismo político, a livre manifestação do pensamento, a 
liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos 
ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei 
eleitoral no caso de ofensa a outros direitos, tal como o de 
personalidade. Precedentes. 4. O pedido expresso de voto não é 
condição necessária à configuração de propaganda, que, em sua forma 
dissimulada, pode ser reconhecida aferindo-se todo o contexto em que se 
deram os fatos. Precedentes. [...]”(TSE, Ac. de 17.3.2015 no AgR-REspe 
nº 20626, rel. Min. João Otávio De Noronha.) 

 

Por conseguinte, Excelência, é de clareza solar a propaganda 
negativa belicosa e caluniosa, do introito ao cabo, que é desferida contra o prefeito 
Luciano Genésio, o que é vedado por todo ordenamento jurídico eleitoral como 
preceitua os artigos 243, IX, 324, 325, 326 da lei 4.737/1965: 

Art. 243.Não será tolerada propaganda: 

IX – que caluniar, difamar ou injuriar quais quer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. 
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Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de 
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 

dias-multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 
propala ou divulga. 

Desta forma, entende-se, veementemente, que a propaganda 
eleitoreira negativa é eivada de vícios e merece rapidamente ser retirada de 
circulação do aduzido blog, bem como o Sr. Daniel Santos sofrer as devidas sanções 
estampadas no preceito secundário da norma supracitada. 

Nesta esteira, nota-se que o blogueiro se utiliza de palavras que são 
verbos nucleares na capitulação de tipos penais como corrupção ativa e divulgação 
de pesquisa fraudulenta, como pode se observar do art. 28 da Resolução 23.600 de 
2019 do TSE: 

Art. 18. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com 
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de R$ 53.205,00 
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis 
mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 4º, e 105, § 2º). 

Ademais logo na manchete da reportagem o blogueiro imputa-lho 
crime: “Luciano Genésio compra as custas de dinheiro público, duas candidatas do 
Grupo Leonardo Sá em Pinheiro”, logo observa-se claramente o crime de 
concussão previsto no art. 316, do Código Penal Brasileiro. 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida: 

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa 

Ora, se o prefeito e em razão do seu cargo oferece vantagem 
indevida a outrem, como no caso seria as duas candidatas a vereadora do grupo da 
oposição, pode-se afirmar que o blogueiro impõe o crime de concussão ao Luciano 
Genésio. Sem ao menos indicar qualquer elementos de informação ou provas que 
sustente ou fundamente qualquer indícios de suspeita, o que só reafirma a tese de 
que houve uma propaganda negativa caluniosa, cuja finalidade maior seria o 
desequilíbrio da isonomia entre os concorrentes ao pleito eleitoral vigente. 

Neste sentido é nítido que não foram somente afirmações 
genéricas e esparsas, mas de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis. Como pode 
evidenciar da jurisprudência do TSE: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO 
PENAL. CALÚNIA ELEITORAL. ART. 324 DO CÓDIGO ELEITORAL. 
EXIGÊNCIA DE IMPUTAÇÃO A ALGUÉM DE FATO DETERMINADO 
QUE SEJA DEFINIDO COMO CRIME. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, 

Num. 16503474 - Pág. 4



AINDA QUE ATINJAM A HONRA DO DESTINATÁRIO, NÃO SÃO 
APTAS PARA CARACTERIZAR O DELITO. 
1. A conformação do tipo penal da calúnia eleitoral exige 
a imputação a alguém de fato determinado que seja 
definido como crime. Alegações genéricas, ainda que 
atinjam a honra do destinatário, não são aptas para 
caracterizar o delito. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral. 
2. A partir da prova produzida, não ficou comprovada a prática 
do crime de calúnia eleitoral, pois o discurso tido como ofensivo 
contém apenas afirmações genéricas, sem individualização de 
todos os elementos configuradores do delito de corrupção 
eleitoral. 
3. O reenquadramento jurídico dos fatos é possível em sede de 
recurso especial eleitoral, sendo vedado somente o reexame de 
fatos e provas que não estejam devidamente delineados na 
moldura fática do acórdão regional. Precedentes do TSE. 
4. A moldura fática encontra-se devidamente anotada no acórdão 
recorrido, devendo ser também considerados os trechos dos 
depoimentos transcritos no voto vencido, conforme prescreve o 
art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 22484, Acórdão, Relator(a) Min. 
Admar Gonzaga, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, 
Data 27/03/2019, Página 56) 

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. POSTAGEM EM BLOG. OFENSA A 
HONRA E IMPUTAÇÃO DE PERSONALIDADE AGRESSIVA AO PRÉ-
CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À 
INFORMAÇÃO, À HONRA E IMAGEM. PRESENÇA DE PREJUÍZO 
NA DISPUTA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA 
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. MULTA ELEITORAL. 
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 
 01. Há que se realizar ponderação quando houver conflito entre direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal;  
02. Não é lícito, ao subterfúgio da liberdade de expressão, ferir-
se outros direitos como à honra, imagem e dignidade;  
03. Havendo ofensa, injúria, calúnia ou difamação, 
caracterizada está a propaganda antecipada na modalidade 
negativa;  
04. Na hipótese de se utilizar matéria jornalística para denegrir 
imagem de pré-candidato, utilizando-se de fatos do seu 
passado, resta configurado o apelo eleitoral e o evidente 
prejuízo à sua imagem do candidato, situação que afronta aos 
ditames da Lei Geral das Eleições (Lei 9.504/97, art. 36). 05. 
Procedência da Representação Eleitoral. 

(TRE-MA - RP: 060006276 SÃO LUÍS - MA, Relator: ITAÉRCIO PAULINO 
DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: PSESS 
– Publicado em Sessão, Data 11/09/2018) 

Afirmações de altíssimo grau de gravidade, Excelência! Ainda mais 
em pleno período eleitoral, em que os ânimos estão aflorados e um dano desse a 
imagem do Prefeito pode ser irreparável. Assim, pois, é extremamente necessário a 
retirada da reportagem caluniosa e a reprimenda adequada ao Representado.  
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II - DO PEDIDO LIMINAR 

A propaganda aqui impugnada é claramente vedada pela legislação 
eleitoral, porque configura uma propaganda caluniosa, eprincipalmente, por tentar 
colocar em desvantagem o competidor do pleito eleitoral, alvo da propaganda 
negativa, que extrapola indiscutivelmente os limites de respeito à dignidade da 
pessoa humana, relativizando consequentemente, o postulado da isonomia entre os 
concorrentes, o qual não pode ser tolerado. Eis o fumus boni iuris. 

Ocorre que hoje, se não houver sanção adequada imediata, a 
imagem do candidato a prefeito de Pinheiro será cada vez mais desgastada. Desse 
modo, a todo momento, ocorre a quebra da igualdade entre concorrentes do 
pleito que se aproxima. 

Ademais, em curso ao que tudo indica encontra-se a prática de uma 
conduta ilícita, vedada pelo artigo 243, IX; 324; 325 e 326 da Lei das Eleições além 
do art.22, X, da resolução nº 23.610 do TSE, o que demanda imediata reprimenda 
judicial (periculum in mora), vez que, caso não sejam coibidas tais ações do 
Representado, essas podem causar danos irreparáveis a imagem do prefeito e 
consequentemente um desequilíbrio no pleito eleitoral. 

Face a tais razões, é de se conceder medida liminar imediatamente, 
para suspender/excluir as propagandasnegativas em questão, determinando a 
imediata suspensão da produção/divulgação e exclusão de todos os textos e fotos 
caluniosos e determinando ainda que o representado se abstenha de divulgar 
material semelhante. 

 
III – REQUERIMENTO. 

 
Mediante o exposto, depois de recebida e autuada a presente 

representação, requer-se: 
 
a) a concessão da medida liminar com a determinação de que 

seja imediatamente retirada de circulação a matéria aqui impugnada, acessível através 
do link: https://blogdodanielsantos.com.br/2020/10/13/luciano-genesio-compra-as-custas-de-
dinheiro-publico-duas-candidatas-do-grupo-de-leonardo-sa-em-pinheiro/e ainda, que se 
abstenham o Representado de produzir/divulgar por meio de redes sociais e blogs 
ou por qualquer outra forma semelhante, propaganda negativa; 

b) notificação dos Representados para, querendo, apresentar 
defesa, no prazo de 48 horas, sob pena de revelia e confissão;  

c) Ao final, procedência dos pedidos da presente representação, 
confirmando-se a liminar e condenando o Representado à detenção ou multa de 
maior patamar prevista no art. 324 da lei 4.737/65 ou a multa de que trata o §2º do 
art. 57-D, da Lei 9.504/1997,em seu grau máximo. 
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d) Requer ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério 
Público para fins de apuração sobre a prática, em tese, da calúnia, ou ainda, por 
difamação ou injúria em propaganda eleitoral, dada a comprovação do atentado a 
honra subjetiva e objetiva do Prefeito Luciano Genésio.   

Termos em que pede deferimento. 

 
PINHEIRO/MA, 15 de Outubro de 2020. 
 

VÍTOR ALESSANDRO VEIGA SALAZAR 
ADVOGADO OAB-DF 60.640 

 
RAIMUNDO GOMES CASTRO 

ADVOGADO OAB/MA 9.570 
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