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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do 
Colendo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito 
Santo 

 
 
 
 
 
 

ELEIÇÃO 2020 – WANDERSON DA SILVA LEITE - PREFEITO, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

38.746.279/0001-20, com sede à Rua Emerson Vieira, s/n, casa, Centro, 

Agua Doce do Norte, ES – CEP 29.820-000, vem, por intermédio de seu 

advogado, que recebe intimações no endereço em nota de rodapé, vem 

respeitosamente com fulcro no art. 5º, Inciso LXIX da Constituição 

Federal e na Lei nº 12.016/2009, impetrar 

 

 
 

MANDADO DE SEGURANÇA 
(com pedido de limintar) 

 
 

contra ato aministrativo irrecorrível e teratológico do EXMO. SR. DR. 

JUÍZ ELEITORAL DA 23ª ZONA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ÁGUA 

DOCE DO NORTE. Para tanto, apresenta a seguinte fundamentação: 

 

 
 

Considerações prévias: 

 
Tempestividade: 

 
O ato coator foi proferido em 06/10/2020, razão pela qual não está 

ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. 
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Do cabimento: 
 

Quanto à possibilidade de impetração do mandado de segurança em face 

de atos judiciais, a doutrina exige a presença cumulativa de três 

requisitos: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não 

formação de coisa julgada e c) ocorrência de teratologia na decisão 

atacada. Ressalte-se ser essa também a orientação firmada no âmbito do 

STJ:  

 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE 
BLOQUEIO DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

DO EXECUTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE 
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A IMPETRAÇÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE 
É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA 

ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.A jurisprudência do STJ é uniforme e abundante, ao afirmar 
que a impetração de Mandado de Segurança contra ato 

judicial somente e cabível nos casos em que a sua teratologia 

salta aos olhos, isto é, manifesta-se claramente e sem a 
necessidade de qualquer reflexão jurídica que vá além da 

análise do seu aspecto revelado de inopino. 
2.   Além de teratológico, requer-se do ato judicial, para o 

efeito de seu controle pela via mandamental, que não exista 
medida recursal impugnativa que tenha - ou se lhe possa 

atribuir - efeito suspensivo, situação que não se verifica 
ocorrente no caso em exame. 

3.   Agravo Regimental desprovido. 
(STJ AgRg no RMS 46.078/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
19/08/2014, DJe 02/09/2014) (grifo meu). 

 
 

É necessário que o recurso contenha aptidão para combater, com 

eficiência, as consequências da decisão. Assim, se o efeito suspensivo 

puder ser obtido no próprio recurso, mediante decisão proferida pelo 

relator, revela-se desnecessário o uso do mandado de segurança. 
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Ademais, não se admite a ação mandamental como substituto do recurso 

próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se 

obtém a sustação de seus efeitos até que se julgue, definitivamente, a 

questão. 

 

Acerca do descabimento do mandado de segurança como sucedâneo do 

recurso é vasta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 32508, 

Rel. Min. Teori Zavascki, publ. 25-03-2014; RMS 29222, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, publ. 04-10-2011). 

 

Por fim, para ser atacável via mandado de segurança, imprescindível a 

teratologia da decisão. Com efeito, não se presta o mandamus para 

debater tese jurídica não acatada pelo magistrado impetrado. Para o 

cabimento do mandado de segurança, a decisão impugnada deve ser 

dotada de teratologia, capaz, portanto, de se qualificar como 

manifestamente ilegal ou abusiva de poder. Nesse sentido, posiciona-se a 

doutrina moderna.  

 

Desta forma, a ação mandamental não se presta para discussão da 

melhor interpretação do direito ou da mais adequada delimitação da 

situação fática, circunstâncias que, no mais das vezes, fazem parte da 

discricionariedade existente em toda decisão judicial. Exige-se, para 

conhecimento do mandado de segurança, a ilegalidade manifesta, o 

absurdo (...)  

 

Esse também é o entendimento perfilhado TSE, que possui diversos 

arestos no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra 

ato jurisdicional, é medida excepcional, sendo admitido somente em 

casos de manifesta teratologia ou ilegalidade da decisão impugnada: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 
ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE 

EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 
TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de 

segurança contra ato judicial somente se afigura possível em 
bases excepcionais, observados os seguintes pressupostos: (i) 

não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao 
patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que 

supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em 
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julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica. [...] 4. O 

mandado de segurança não pode ser utilizado como 
sucedâneo recursal quando existir recurso próprio para 

impugnar a decisão (Enunciado da Súmula nº 267 do 
Supremo Tribunal Federal). [...] 

(TSE - RMS: 101987 SÃO PAULO - SP, Relator: LUIZ FUX, 

Data de Julgamento: 31/05/2016, Data de Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Data 30/08/2016, Página 102-

10)  
 

 
Quanto à concessão de liminar em sede de mandado de segurança impõe 

a Lei nº 12.016/20094 a cumulação de dois requisitos: a relevância do 

fundamento constante do pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de 

lesão irreparável ao direito do impetrante. 

 

No tocante ao fundamento relevante, trata-se do convencimento do juiz 

acerca da probabilidade do direito alegado, mediante cognição sumária, 

própria dos provimentos de urgência. Já o periculum in mora refere-se ao 

risco que o tempo para a concessão da tutela definitiva representa para a 

efetividade pretendida na prestação jurisdicional. 

 

Noutras palavras, caracteriza-se o periculum in mora quando o 

demandante comprovar que caso não haja imediata tutela correrá o risco 

de perecimento de seu direito. 
 
 
 

Do ato coator: 

 
O impetrante, candidato a prefeito do Município de Água Doce do Norte, 

foi supresado com uma reunião marcada pelo Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 

23ª Zona de Barra de São Francisco/Agua Doce do Norte, na data de 06 

de outubro de 2020, com a finalidade de regulamentar as condutas 

que visam prevenir e coibir o abuso de poder político e econômico 

nas eleições municipais de 2020. 

 

Da reunião foi lavrada uma ata assinada por diversos representantes dos 

candidatos, partidos políticos e coligações. A ata lavrada trouxe como 

anexo um conjunto de NORMAS COMPLEMENTARES que fazemos questão 

de colacionar no texto deste instrumento. 
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Vale a observação de que o impetrante não participou da referida reunião 

e considera que as medidas tomadas ultrapassam em muito o poder de 

polícia conferido ao juiz eleitoral. 

 

Se não, vejamos as normas complementares estabelecidas pelo Juiz da 

23ª Zona Eleitoral: 
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Como se vê, as normas complementares editadas pelo Exmo. Sr. Juiz 

eleitoral da 23ª Zona ultrapassaram em muito os limites do poder de 

polícia que em casos específicos pode ser admitito pela justiça eleitoral.  

 

Observe que em meio a medidas que consideramos salutares, Sua 

Excelência, aqui figurando como autoridade coatora, fixou outras que 

impedem o exercício regular da propaganda eleitoral tal qual prevista na 

Resolução nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019: 

 

 
Art. 110. Ninguém poderá impedir a propaganda 

eleitoral nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios 
lícitos nela empregados, bem como realizar propaganda 

eleitoral vedada por lei ou por esta Resolução (Código 
Eleitoral, art. 248). 

 
 
 

Vejamos alguns itens que nos parecem impôr uma restrição sem que haja 

uma justificativa plausível ou mesmo com fundamentação legal: 

 

1) Proibição de carros de som 
 

 
 
 

O uso de veículos de som é regulamentado pela Resolução nº 23.610, de 

18 de dezembro de 2019, de forma clara: 

 
Art. 15 (...) 

(...) 
§ 1º A realização de comícios e a utilização de 

aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no 

horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24h (vinte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art248
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art248
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e quatro horas), com exceção do comício de 

encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado 
por mais 2 (duas) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º). 

§ 2º É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas 
eleitorais, exceto para a sonorização de comícios (Lei nº 

9.504/1997, art. 39, § 10). 

§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio 
de propaganda eleitoral é permitida apenas em 

carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões 
e comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta 

decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete 
metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 

11). 
§ 4º Para efeitos desta Resolução, considera-se (Lei nº 

9.504/1997, arts. 39, §§ 9º-A, e 12): 
I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou 

ainda tracionado por animais, que use equipamento de som 
com potência nominal de amplificação de, no máximo, 

10.000W (dez mil watts) e que transite divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos; 

II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som 

com potência nominal de amplificação maior que 10.000W 
(dez mil watts) e até 20.000W (vinte mil watts); 

III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de 
som com potência nominal de amplificação maior que 

20.000W (vinte mil watts). 

Assim, a propaganda eleitoral por carro de som é amplamente permitida 

e tem suas limitações e contornos definidos na legislação eleitoral. Basta 

aplicar suas normas pertinentes a horário e potência do som, bem como o 

distanciamento de escolas, hospitais, igrejas, etc. 

 

 

2) Proibição de comícios, carreatas e passeatas 
 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39


 
  

Rua José Alexandre Buaiz, nº 160 -  Ed. London Office Tower, sala 413 Enseada do Suá, Vitória – ES -     rwricardo@gmail.com -  (027) 99972-7272  Página 10  

Ricardo Wagner Viana Pereira -  OAB/ES Nº 11.207 

 
 

De fato o Decreto do Governador do Estado do Espírito Santo limita, por 

conta da pandemia, alguns atos de campanha em municípios com risco 

alto, o que não é o caso de Agua Doce do Norte classificado como risco 

baixo pelo governo do Estado, conforme pode ser verificado no link 

https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-espirito-santo-divulga-24o-

mapa-de-risco-covid-19 

 

Ou seja, não ha critério que permita tal vedação, vez que sob o ponto de 

vista da pandemia os riscos são mínimos. E bastaria o uso dos 

equipamentos de proteção previstos. 

 

Mesmo assim, há equívoco na norma estabelecida pela autoridade 

coatora ao mencionar carreata, uma vez que o decreto do governo não 

menciona essa atividade como proibida, até mesmo porque não há 

contato físico numa carreata. 

 

Se fossemos olhar sob o angulo da pandemia, a carreata deveria ser 

incentivada e não coibida. 

 
 

3) Proibição bandeiraços e som no comitê de campanha 
 

 
 

Bandeiraços virou tradição em nossas campanhas eleitorais e fazê-lo com 

os devidos cuidados não nos parece afronta a nenhuma regra sanitária, 

pois são pessoas distantes umas das outras e sem contato.  

 

Proibir o uso de som em comitês de campanha, devidamente registrado 

na justiça eleitoral, nos parece de igual forma uma medida que limita o 

direito a divulgação de propaganda eleitoral nos meios permitidos pela 

legislação. 

 

Além do que, sob o ponto de vista de barulho, bandeiraço não acarreta 

em nenhum prejuízo sonoro. 

 

O art. 19 da Resolução da propaganda eleitoral assim estabelece: 

https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-espirito-santo-divulga-24o-mapa-de-risco-covid-19
https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-espirito-santo-divulga-24o-mapa-de-risco-covid-19
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Art. 19 (...) 

§ 4º É permitida a colocação de mesas para distribuição de 

material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo 

das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o 

bom andamento do trânsito de pessoas e veículos (Lei nº 

9.504/1997, art. 37, § 6º). 

 

Pelos motivos expostos, entende o candidato Wanderson da Silva Leite 

que as normas estabelecidas pelo juiz eleitoral, ao arrepio da legislação 

eleitoral, acarretam prejuízo em sua campanha, causando desequilíbrio 

ao pleito e perda de paridade de armas. 

 
 
 

Liminar: 

 
 

Pleiteia-se que, sanando o equivoco do juízo zonal, seja concedida 

liminar, inaudita altera parte, para que, reconhecendo a injuridicidade do 

ato censurado, seja desfeito o ato ilegal praticado pela autoridade 

coatora, restabelecendo o direito de se praticar a propaganda eleitoral 

por todos os meios permitidos em lei, especialmente os previstos na 

Resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, que regula a 

propaganda eleitoral nas eleições de 2020. 

 

O prolongamento da existência do ato atacado prejudica de forma 

irreparável a campanha do impetrante, que precisa se fazer conhecer e 

divulgar sua campanha pelos meios permitidos. 

 

O fumus boni iuris flui claramente dos fundamentos que embasam este 

petitório, notadamente da manifesta injuridicidade do ato do Exmo. Sr. 

Juiz Eleitoral que utilizou de forma exacerbada o seu poder de polícia, 

invadindo seara vinculada da lei. 

 

O risco de dano irreparável reside no fato de que cada dia de campanha 

sem que seja possível o uso de carreatas, carros de som, bandeiraços, 

prejudica em muito a fluidez de sua campanha e o alcance do eleitor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
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Do Pedido: 

 

 

Diante de todo o exposto, REQUER-SE: 

 

a) a concessão de liminar para que restabeleça o direito do Impetrante 

de praticar os atos normais de campanha, especialmente: CARREATAS, 

CAMINHADAS, BANDEIRAÇOS, CARROS DE SOM, SOM NO COMITÊ DE 

CAMPANHA, enfim, todos os atos permitidos pela legislação eleitoral que 

foram suprimidos pelo Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 23ª Zona de Barra de 

São Francisco e Agua Doce do Norte.  

 

 

b) no mérito, requer-se a concessão da segurança para que seja 

reconhecida a teratologia da decisão coatora, confirmando-se a liminar 

ao seu tempo deferida, para que sejam autorizadas as práticas de 

propaganda eleitoral previstas em lei. 

 

P. Deferimento. 

 

Vitória-ES, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 

Advogado – OAB-ES 11.207 

 

 
 


