EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, RAUL ARAÚJO

Proc. Ref.: Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada n. 060008207.2022.6.00.0000

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, já qualificado nos autos em
referência, vem, por meio de seus advogados, apresentar fatos novos de
extrema relevância à demanda, nos termos a seguir expostos.

I – DOS FATOS NOVOS
1.

A Representação Eleitoral em comento foi proposta pelo Partido dos

Trabalhadores em razão de propaganda antecipada por meio de outdoors
localizados nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro e Santa Catarina, todos eles em benefício do Senhor Jair Messias
Bolsonaro e em relação direta ao pleito eleitoral do presente ano.

2.

Após o oferecimento da presente representação, verificou-se a

existência de outros outdoors no Estado do Mato Grosso. Todos eles,
conforme se demonstrará a seguir, configuram campanha antecipada do
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Senhor Jair Messias Bolsonaro por meio propaganda negativa contra o
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva.

3.

Os fatos apresentadas nesta oportunidade evidenciam que o

denominado “Movimento Conservador de Rondonópolis”, no estado do
Mato Grosso, publicou em suas redes sociais a notícia de patrocínio à
instalação de um outdoor com propaganda negativa direcionada ao Senhor
Luiz Inácio Lula da Silva. Vejamos:
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4.

Em outra publicação, o dito movimento volta a compartilhar o

convite para a inauguração do outdoor, dessa vez indicando a sua
localização exata. Vejamos1:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4599593583486315&set=a.316032258509157&__cft__[0]
=AZWMmR3xINzTkpF1IOq_X4kyFYjVu0pwSDLDkEaIHM26VyHejBBhzJrWwNRPRCbAQZuLFtXZxCvbXtL
OOr6Rokj5wTgKv_6e6_rUQDtEnIV6IKoRyClYSHKwuKTfguNdHDEs_A4_6RDlXc7up7zA3m1
SA-9VP1xb-5xd1tZ-p8HOQ&__tn__=EH-y-R
1
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5.

Na descrição da imagem, como pode ser observado, diz tratar do

“primeiro outdoor instalado aqui em Rondonópolis!! Inauguração oficial –
segunda às 8:00”.

6.

Observa-se, portanto, tratar-se do primeiro outdoor que pretendem

espalhar pela localidade com dizeres ofensivos ao ex-Presidente Lula,
promovendo sua inauguração na BR 364, próximo à Polícia Rodoviária
Federal.

7.

Para além disso, o grupo supracitado também publicou uma nota

em sua página no Instagram agradecendo publicamente aos “PetralhasMT” pela divulgação gratuita do seu novo outdoor. Vejamos:

8.

Nota-se que o outdoor apresenta a imagem do ex-Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva com a seguinte mensagem: “Rondonópolis – MT Aqui
esse bandido é reconhecido como “O Traidor da Pátria” Fora... Maldito!”.
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6.

Foi possível constatar, pelas publicações dos próprios representados

e fontes abertas, que o evento foi promovido pelo “Movimento
Conservador do Brasil” com o intuito de realizar propaganda negativa em
face do Ex-Presidente Lula, o qual faria visita à cidade de Rondonópolis a
convite do atual prefeito da cidade, José Carlos do Pátio2.

7.

O “Movimento Conservador de Rondonópolis”, que assina o

mencionado outdoor, é administrado por THIAGO MOTA DE LIMA que,
em outra oportunidade, admitiu responsabilidade pelo conteúdo
produzido na página do Instagram do referido movimento.3

8.

O Senhor THIAGO MOTA DE LIMA menciona expressamente em

suas

redes

sociais

a

página

do

“Movimento

Conservador

de

Rondonópolis”. Ainda, convida os usuários da rede social a seguirem o
perfil do Movimento Conversador em questão. Vejamos:

https://olivre.com.br/lula-visitara-rondonopolis-a-convite-de-ze-do-patio
Conforme se extrai do ID 60886843, dos Autos nº 1019508-25.2020.8.11.0003/TJMT – o
documento contém nota de retratação produzida por Thiago Mota de Lima, em formato de vídeo,
assumindo ter publicado na rede social do “Movimento Conservador de Rondonópolis”.
2
3
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9.

Ademais, THIAGO MOTA DE LIMA responde, com o seu perfil

pessoal, perguntas que foram feitas para o Movimento Conservador de
Rondonópolis, conforme resta demonstrado abaixo4:

10.

Não fosse só isso, há diversos vídeos veiculados na página que foram

feitos e gravados pelo Senhor THIAGO. No exemplo abaixo colacionado,
esse convida a população para uma manifestação política de realização do
Movimento Conservador de Rondonópolis5:

4
5

< https://www.instagram.com/p/CaJ-trBOnce/):>
https://www.instagram.com/p/CZfq2cIKHpa/
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11.

Por fim, observando-se a postagem na rede social a respeito do

outdoor em comento, tem-se que THIAGO DE MOTA LIMA é destacado,
ao lado do ex-Ministro Ricardo Salles e do atual Secretária de Cultura,
Mário Frias.

12.

Assim, evidente a autoria de THIAGO MOTA DE LIMA quanto à
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ilicitude aqui relatada, motivo pelo qual ser inserido no polo passivo da
presente demanda.

13.

O “Movimento Conservador de Rondonópolis” ainda conta com

MICHEL ERLANDERSON ALVES FALCA PAGNO, cuja autoria foi
revelada por Claudinei de Souza Lopes, ao publicar vídeo parabenizando
o “movimento” em nome “do seu amigo Michel Pagno”6.

14.

A participação de MICHEL PAGNO no “movimento” também pode

ser aferida por meio das próprias postagens nas redes sociais:

15.

Em outra oportunidade, MICHEL PAGNO postou uma foto do

outdoor objeto da presente representação em sua rede social pessoal do
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Disponível em: https://www.instagram.com/p/CaQUeX1MnK8/
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Instagram7:

16.

Portanto, evidente que MICHEL PAGNO também deve ser

inserido no polo passivo da presente demanda, por fazer parte do
movimento que tem disseminado os referidos outdoors pelo Estado do
Mato Grosso.

17.

O Senhor GILBERTO CATTANI, Deputado Estadual do Mato

Grosso, também deve ser colocado no polo passivo desta representação
pelos fatos ora narrados, uma vez que possui envolvimento direto na
instalação do outdoor.

18.

Eis que, além de se fazer presente no ato de “inauguração”,

explicitamente endossa a prática e incentiva na continuidade dessa

7

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CaLNrnKpX63/
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estratégia de atuação política8. Veja-se:

19.

Registros que comprovam não apenas a autoria e participação dos

representados aqui em questão, como também a clara intenção de
promover a instalação de mais dez Outdoors, conforme afirma o
representado GILBERTO CATTANI de que “é apenas o primeiro outdoor
de muitos”.
8

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CaPbuuTFRda/
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20.

Tal afirmação foi veiculada por diversos blogs que disseminação

discurso de ódio, onde se apontou a intenção dos representados de instalar
mais outdoors da mesma natureza ilícita9. Dentre esses destaca-se o blog
de MARCELO MARRETA, que postou um print de um Grupo de
Whatsapp, onde determinado participante publica a imagem do outdoor e
promete a instalação de mais 10 outdoors da mesma natureza10:

“Movimento Conservador coloca outdoors contra Lula na cidade”. Disponível em:
https://primeirahora.com.br/movimento-conservador-coloca-outdoors-contra-lula-na-cidade/
9

“Outdoors
anti-Lula
serão
espalhados
em
MT”.
Disponível
https://marretaurgente.com.br/outdoors-anti-lula-serao-espalhados-em-mt/
10

em:
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21.

Neste cenário, conforme indicado pela imprensa 11 , a empresa

responsável pela disponibilização do outdoor seria a “Rondoletras
Publicidade e Comunicação Visual”, de modo que seu sócio, o Senhor
SANDRO HENRIQUE MAGALHÃES, também deve ser inserido no
polo passivo desta representação.

22.

Oportuno ressaltar que a presente petição não configura emenda à

inicial, tendo em vista que os fatos ora narrados evidentemente são
correlatos ao objeto desta ação, qual seja, propaganda eleitoral antecipada
negativa por meio outdoor, instrumento vedadaopela legislação eleitoral
pátria.

23.

Tampouco configura emenda à inicial a indicação dos novos nomes

que devem constar no polo passivo desta Representação. Isso porque os
fatos aqui narrados devem ser apreciados por essa Egrégia Corte Eleitoral
por meio da análise da responsabilidade das pessoas envolvidas na
promoção da propaganda irregular.

24.

Os outdoors em comento, idealizados e produzidos pelos

representados indicados nesta manifestação, que compõem o movimento
conservador, promovem manifesta propaganda eleitoral antecipada por
outdoor negativa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

<“PT quer acionar a Justiça por outdoor contra Lula em MT; "traidor da Pátria”. Disponível em:
https://www.obomdanoticia.com.br/politica/pt-quer-acionar-a-justica-por-outdoor-contra-lulaem-mt-traidor-da-patria/159372>
11
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25.

A considerar o teor das postagens realizadas pelos representados e

aqui transpostas, não resta dúvida de seu apoio político e aparentemente
financeiro ao Senhor Jair Messias Bolsonaro, seja pela explícita indicação a
integrantes do atual governo, seja por imagens do próprio Presidente da
República em algumas destas postagens.

26.

Ressalte-se, portanto, que os fatos descritos não alteram a causa de

pedir da ação. Pelo contrário, o relato ora apresentado tão somente
corrobora a natureza irregular da conduta dos representados, não havendo
qualquer óbice à apreciação dos elementos informativos contidos nesta
petição.

27.

Ademais, é esse o entendimento do ilmo. Doutrinador José Jairo

Gomes:

Em regra, a prova documental deve acompanhar a petição
inicial, a contestação e a réplica do autor à contestação do
réu (CPC, arts. 230 e 437). Após isso, só se admite a juntada
aos autos de documento novo, assim entendido: a) o
indisponível ou inexistente quando da prática daqueles
atos processuais; b) o “que se tornou conhecido”
posteriormente à prática daqueles atos (art. 435, parágrafo
único);

28.

Assim, em se tratando de fatos desconhecidos quando da
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apresentação da inicial, bem como tendo se tornado conhecidos pelo
peticionante e pelo amplo público também após a exordial, há amparo
legal para a sua juntada.

29.

Portanto,

em

vista

da

gravidade

de

tais

fatos

e

da

complementariedade ao objeto da presente Representação por Propaganda
Irregular, é que se traz ao conhecimento desta E. Corte tais elementos
informativos, cujas ilicitudes, nos mesmos moldes dos fatos narrados na
inicial, serão demonstradas a seguir.

II. DO DIREITO
II.a Da propaganda antecipada por meio de outdoor.
30.

A ilicitude dos outdoors aqui noticiados reside no fato de que as

propagandas eleitorais apenas são permitidas após o dia 15 de agosto do
ano eleitoral12, de tal sorte que a manifestação política com intuito eleitoral
promovida antes desse momento é reconhecida como pré-campanha e
obedece a uma lógica própria, não podendo praticar a chamada
propaganda antecipada.

Lei n. 9.507/97
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
[...]
§3º. A violação ao disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda,
se este for maior.
12
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31.

Visando regulamentar tal situação, esse e. Tribunal Superior

Eleitoral editou a Resolução nº 23.610/2019, posteriormente alterada pela
Resolução nº 23.671/2021, que, em seu art. 3º-A, trata especificamente da
propaganda antecipada, a estabelecer como propaganda antecipada
passível de multa aquela que possua pedido explícito de voto ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

32.

Assim como no caso dos outdoors objeto da presente representação,

compreende-se que a natureza da propaganda antecipada encontra
resguardo na segunda hipótese da norma, a saber: a veiculação de
conteúdo eleitoral em meio proscrito e de forma não permitida durante o
período de campanha.

33.

Explica-se. Inicialmente, há que se ressaltar que o outdoor aqui

impugnado por certo trata da disputa eleitoral à Presidência da República
que se aproxima, mas não exaltando supostas qualidades do pré-candidato
que os representados aqui apoiam – o que também seria vedado – e sim
depreciando a imagem e honra de um pré-candidato com quem
discordam.

34.

Ocorre que, conforme disposto no art. 37, § 2º, II, da Lei n. 9.504/97 e

no art. 26 da Resolução-TSE n. 23.610/2019 e já demonstrado na inicial, é
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proibida a propaganda eleitoral mediante outdoors.

35.

Tal proibição ocorre em razão de os outdoors serem eficientes

materiais de publicidade, posto que são disponibilizados de forma a
garantir o acesso com facilidade pelo amplo público. E mais, também se
levou em consideração o custo de tal espécie de propaganda, de modo que
a sua proibição confere maior equilíbrio ao pleito por afastar em parte o
poderio econômico da disputa eleitoral.

36.

Nesta trilha, o art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97 e o dispositivo

supramencionado da Resolução deste eg. TSE, preveem a condenação da
empresa responsável pelos painéis irregulares, bem como dos candidatos,
ao pagamento de multa e retirada da propaganda irregular.

37.

Portanto, considerando que o uso de outdoor é vedado durante o

período eleitoral, observa-se que a instalação de tal mensagem pelos
Representados se mostra como propaganda eleitoral por meio proscrito na
lei, a representar propaganda antecipada irregular.

38.

Se não bastasse, observa-se que o teor da mensagem propagandeada

representa uma violação aos direitos de personalidade do senhor Luiz
Inácio Lula da Silva, com dizeres ofensivos tal como “bandido”, “traidor
da pátria” e “maldito”. Isto é, em nada contribuí com o debate eleitoral,
restringindo-se apenas ao campo das ofensas.
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39.

Nesse sentido, há que se destacar que o art. 22, inciso X da

Resolução-TSE n. 23.610/2019, diz que não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa13.

40.

Portanto, conclui-se pela necessidade de apreciação dos fatos novos

ora narrados e a consequente condenação dos Representados, como modo
de se manter incólume o pleito eleitoral que se avizinha, evitando-se a
prática de atos que visam apenas acirrar os ânimos eleitorais da sociedade
brasileira, utilizando-se de mensagens de propaganda eleitoral veiculadas
com conteúdo e ferramentas proibidas pelas Lei e por esse e. Tribunal
Superior Eleitoral.

II.b – Do Abuso de Poder Econômico.
41.

Assim como nos fatos narrados na inicial desta Representação, há

notória prática de abuso de poder econômico em virtude da contratação da
instalação de outdoors por meio do emprego de recursos financeiros que
influenciam diretamente no curso do pleito eleitoral vindouro.

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo emprego
de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts.
222, 237 e 243, I a X; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22): (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública;
13
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42.

Há que se reconhecer a gravidade dos fatos ora denunciados. Esta

reside na ilegalidade da contratação de outdoors para fins de propaganda
eleitoral, bem como no valor empregado para tanto e de se tratar apenas
do primeiro, como dito pela própria publicação.

43.

Caracteriza-se, portanto, o abuso do poder econômico, haja vista ter

havido quebra a igualdade de oportunidades e mácula à lisura dos meios
empregados na campanha eleitoral.

44.

Ademais, a Lei Complementar n. 135/2010 revogou a necessidade de

demonstração da potencialidade do fato alterar o resultado da eleição para
configuração do abuso de poder econômico, ao incluir no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, o seguinte inciso:

XVI - para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado
da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam.

45.

Gravidade, por sua vez, existe no caso, como pode se observar no

fato de que, logo após a inauguração, o feito foi amplamente veiculado pela
mídia brasileira, sendo que, no dia 23.02.2022, ao pesquisar “Outdoor Lula
Rondonópolis” no “Google”, a ferramenta de pesquisas localizou mais de
650.000 resultados em 0,56 segundos:

18

46.

Observa-se, assim, que não há a permissividade da utilização de

outdoors para a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato, muito
menos para difamar e injuriar potenciais adversários políticos, devendo se
valer a regra geral do art. 39, §8º da mesma Lei n. 9.504/97, a evidenciar a
irregularidade da placa indicada nesta oportunidade.

47.

Portanto, considerando o dispêndio econômico decorrente da

instalação

do

outdoor,

entende-se

evidente

a

necessidade

de

responsabilização dos representados a partir do processamento da
presente Representação, em razão do cometimento de abuso de poder
econômico.
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IV - DOS PEDIDOS
48.

Por todo o exposto, o Partido dos Trabalhadores requer:

50.1.

Liminarmente, seja determinado aos ora Representados

que promovam a retirada dos referidos outdoors, de acordo com o §
2º, do artigo 26 da Resolução-TSE n. 23.610/2018;

50.2.

Sejam incluídos no polo passivo, em razão da demonstrada

responsabilidade sob os fatos novos ora apresentados, e intimados
para se manifestarem nos presentes autos:

a. THIAGO MOTA DE LIMA, inscrito no CPF sob o nº
533.080.517-10, com endereço em Avenida Presidente
Médici, Vila Birigui, Rondonópolis/MT, Cep: 787.050-00;

b.MICHEL ERLANDERSON ALVES FALCA PAGNO,
inscrito no CPF n. 612.108.112-00, diretor do SINDRural –
MT, com endereço profissional em Av. Itrio Correa da
Costa, Jardim Belo Horizonte. Nº 2222, Rondonópolis – MT
– Cep: 78705540;

c. GILBERTO MOACIR CATTANI, inscrito no CPF sob o
nº 522.376.051-49, podendo ser citado em Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, Av. André Maggi nº
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6, Centro Político Administrativo, Cep: 78.049-901- Cuiabá
MT, Gabinete 211; e

d. SANDRO HENRIQUE MAGALHAES, brasileiro,
empresário, portador do RG nº 0550963-7, inscrito no CPF
sob o nº 396.240.301-97, residente e domiciliado na Rua
Barão do Rio Branco, nº 510, Vila Aurora, RondonópolisMT, CEP 78.740-110

50.3. Com fundamento no art. 36 da Lei n. 9.504/97, a condenação
dos representados apontados na presente petição, quais sejam
THIAGO MOTA, MICHAEL PAGNO, GILBERTO CATTANI E
SANDRO HENRIQUE MAGALHÃES, à penalidade máxima
prevista, a saber: o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) em razão da realização de propaganda eleitoral antecipada;

50.4. A intimação dos Representados que já constam no polo passivo
para, querendo, se manifestarem a respeito dos fatos narrados na
presente manifestação; e

50.5. Com fundamento no art. 30-A, § 1º, da Lei 9.504/1997 e do art.
22, da Lei Complementar n º 64/90, o encaminhamento da
Representação ao Ministério Público Eleitoral para que seja apurada
a ocorrência de Abuso de Poder Econômico pelos srs. Thiago Mota,
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Michael Pagno e Gilberto Cattani e a adoção das providências
cabíveis.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, em 15 de março de 2022.

Cristiano Zanin Martins

Eugênio Aragão

OAB/SP 172.730

OAB/DF 4.935

Maria de Lourdes Lopes

Angelo Longo Ferraro

OAB/SP 77.513

OAB/DF 37.922

Eliakin T. Y. Pires dos Santos

Marcelo Winch Schmidt

OAB/SP 386.266

OAB/DF 53.599

Victor Lugan R. Chen

Miguel Filipi Pimentel Novaes

OAB/SP 448.673

OAB/DF 57.469

Eduarda P. Quevedo

Maria Eduarda Praxedes Silva

OAB/SP 464.676

OAB/DF 48.704
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