
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
JUIZ ELEITORAL DA 023ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES 

- Dr. THIAGO BALBI DA COSTA  

  
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600415-33.2020.6.08.0023 - ÁGUA DOCE DO
NORTE - ESPÍRITO SANTO 
Assunto: [Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa] 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO POR AMOR A AGUA DOCE DO NORTE 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: DENILSON LOUBACK DA CONCEICAO - ES13274 
REPRESENTADO: ABRAAO LINCON ELIZEU 
  
  
  

 
  

DECISÃO/MANDADO 
Trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular apresentada pela 
COLIGAÇÃO POR AMOR A ÁGUA DOCE DO NORTE em face de ABRAÃO LONCON ELIZEU
, nos termos da exordial e documentos constantes do ID nº 19668964.
Alega, em síntese, a representante que o representado estaria se utilizando de bandeirolas de cor
azul no intuito de fazer vinculação e mostrar adesão a sua campanha eleitoral, instalando tais
objetos em residências do município de Água Doce do Norte.
Argumenta que a documentação que instrui a inicial evidencia a tentativa do representado de
vincular as indigitadas bandeirolas a sua campanha, especialmente diante do teor de veiculações
concretizadas em redes sociais, por meio das quais se atrela a cor do mencionado instrumento ao
candidato representado.
Sob tais fundamentos, apresentara a presente representação, pugnando, em sede de cognição
sumária, que seja determinado ao representado a retirada das bandeirolas em questão, bem
como sua entrega ao juízo, a fim de minimizar, ou não potencializar, os benefícios advindos da
propaganda alegadamente irregular.
É o breve relatório. Decido.
Considerando que um dos maiores problemas enfrentados pelo processualista contemporâneo é
a razoabilidade na gestão do tempo, verifica-se que a principal função da tutela provisória é
justamente proporcionar a harmonia entre os direitos fundamentais de segurança e efetividade.
Destaca-se aqui as palavras de Fredie Didier Jr., em seu Curso de Direito Processual Civil, vol.
2, p. 567, 2015, onde afirma que “no intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do
processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos
efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da
tutela definitiva pretendida (seja satisfativa, seja cautelar). A principal finalidade da tutela
provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da
tutela).”
Marcada pela sumariedade da cognição e precariedade, a tutela provisória de urgência é
concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que
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transcrevo, in verbis, abaixo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo.

Na presente hipótese, ao menos num juízo de cognição sumária que o atual estágio do processo
permite, tenho que os elementos de prova que instruem a inicial revelam a necessidade de
concessão da medida antecipatória pugnada.
Os elementos fotográficos e de mídia trazidos aos autos na peça inicial revelam a ocorrência de
instalaçã das multicitadas bandeirolas em diversos imóveis da cidade de Água Doce do Norte (ID
19668979), assim como diálogos estabelecidos por meio de aplicativos de mensagem atrelando a
cor das bandeiras à campanha do candidato representado.
Outrossim, extrai-se claramente da mídia adunada no ID nº 19731005 a explícita intenção de
pessoa atrelada à campanha do representado de vincular os indigitados objetos (bandeirolas) ao
candidato representado, evidenciando, assim, potencial implementação de desigualdade da
campanha do representado em relação aos demais participantes do processo eleitoral majoritário
no município em questão, do que se revela claro o perigo de dano decorrente da conduta trazida
a juízo por meio da representação em liça.
Já no que concerne à probabilidade do direito invocado, como bem se sabe, o art. 21, §1º, da
Resolução nº 23.610/2019 dispõe que “Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número

de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a

contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o

caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 1º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº

64/1990, art. 22)”.

Evidentemente, pelo menos diante do cenário preambular que se encontra retratado nos autos,
as bandeirlos em questão não se revestem dos elementos formais exigidos pela norma invocada,
indicando, inclusive, intento de, por meio de elemento subterfúgio/bandeirola, se realizar
propaganda eleitoral irregular de forma a identificar os responsáveis por sua veiculação.
Outrossim, fixada, em sede de cognição sumária, de que as bandeirolas em questão estariam
servindo ao fim de veicular propaganda eleitoral do representado, oportuno ressaltar, ainda, que,
nos termos da mesma Resolução nº 23.610/2019, a limitação de dimensão dos elementos visuais
de propaganda eleitoral se atrelam ao tamanho de 0,5 m² (vide art. 14, §2º, art. 20, II, §§1º e 3º e
art. 21, §2º), sendo impositiva a inteligência de que não se viabiliza a convivência com a espécie
de instrumento de propaganda ora combatido, uma vez que os elementos que instruem a inicial
indicam inclusive não haver observância da mencionada extensão (Ex.: ID nº 19668979, fl. 04).
Isto posto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano nas alegações prestadas
pela representante, como motivadores da concessão da medida liminar pretendida, a ordem que
perdura é a de concessão da tutela de urgência pretendida.
Sendo assim, e considerando a necessidade de não se viabilizar tratamento desigual aos
participantes do pleito eleitoral em curso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois flagrantes
os requisitos para a sua concessão (probabilidade do direito invocado e perigo de dano), e 
determino que o representando providencie a retirada de todas as bandeirolas azuis já instaladas
no município de Água Doce do Norte, bem como se abstenha de promover a fixação e
disponibilização de quaisquer outras, devendo promover a entregar de todos os itens/bandeiras
em questão no cartório deste juízo eleitoral, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de
R$10.000,00, por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$150.000,00, sem prejuízo
da fixação de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a majoração das
astreintes.
Cite-se o representado para apresentação de defesa, no prazo legal. Cientifique-se o Ministério
Público.
Intimem-se. Diligencie-se com urgência, servindo esta como mandado para todos os fins que se
fizerem necessários.
  

BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, 22 de outubro de 2020. 
THIAGO BALBI DA COSTA 
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