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DECISÃO
 

Cuida-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL C/C PEDIDO LIMINAR formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS, já
qualificados.
Aduz a parte autora, em síntese, que o representado tem usado imagens de campanha
institucional do Ministério Público Eleitoral, na forma de literatura de cordel, “Pelejando por uma
eleição mais justa”, para fins de realizar propaganda eleitoral, o que o associa ao Parquet e
confunde os eleitores.
Com isso, o representante pugna “para que o requerido se abstenha de utilizar a arte visual
desenvolvida e amplamente divulgada pelo Ministério Público Eleitoral em sua campanha
institucional referente às Eleições 2020”.
Relatados, decido.
Inicialmente, ora plenamente possível o pedido de tutela provisória, inclusive com respaldo na
Resolução 23.478/2016 do Tribunal Superior Eleitoral, a qual estabelece diretrizes gerais para a
aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil -, no
âmbito da Justiça Eleitoral.
Assim, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência deve ser deferida quando estão presentes,
de forma concomitante, seus pilares essenciais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300, do Novo CPC.
Então, em análise sumária, própria deste momento, entendo fundada a pretensão liminar autoral.
No tocante à probabilidade do direito, aqui a vislumbro, uma vez constar nos autos, através de
imagens e vídeos, que o representado tem usado, como de sua autoria, a arte confeccionada
pelo Ministério Público Eleitoral, na campanha institucional “Pelejando por uma eleição mais
justa”, na forma de literatura de cordel, resultando assim em nítida e indevida associação à
instituição fiscal do pleito eleitoral.
É possível ver pelo menos duas imagens que o representado utilizou para implementar sua
propaganda eleitoral, a de um rosto frontal e outra de uma pessoa de lado.
Outrossim, há previsão normativa vedando o uso, na propaganda eleitoral, de imagens oficiais,
conforme dispõe a Lei 9.504/1997:

“Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com
detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
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serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a
vinte mil UFIR.”

Quanto ao segundo requisito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifico
igualmente presente, tendo em vista que a continuidade da propaganda questionada poderá,
certamente, desequilibrar as forças na contenda eleitoral, beneficiando determinados candidatos
em detrimento de outros.
Portanto, a medida ainda visa evitar, in casu, possível indução ao eleitorado de que a candidatura
em espeque tem a recomendação do Ente Ministerial.
Em outras palavras, a propaganda ventilada, numa análise primeva, repita-se, parece indicar ao
eleitor que o candidato representado é avalizado pelo Ministério Público Eleitoral, eis que ambos
veiculam propaganda, digamos, idêntica, em contraposição aos demais candidatos.
Portanto, presentes os dois requisitos autorizadores da tutela provisória.
Ésabido que estes requisitos são cumulativos, sendo que um não pode subsistir sem a
concomitância do outro. Ambos devem caminhar de forma paralela para consagrar suas
consequências. Eles são os sustentáculos da tutela de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela postulada para determinar que o representado remova de
sua propaganda eleitoral, bem como abstenha-se imediatamente de veicular como tal em
suas mídias sociais, ou qualquer outro meio, a arte visual presente na campanha
institucional do Ministério Público Eleitoral, “Pelejando por uma eleição mais justa”, nas
eleições de 2020, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por propaganda veiculada,
a teor do art. 537 do CPC/2015, sem prejuízo da imposição de outras sanções necessárias à
efetivação da tutela.
Intime-se o representado do inteiro teor desta decisão, no mesmo ato citando-o, para, querendo,
apresentar defesa, no prazo de 2 (dois) dias (art. 18 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE).
Com ou sem resposta, dê-se vista ao MP para manifestar-se em 1 dia (art. 19 da Resolução nº
23.608/2019 do TSE).
Após, voltem-me os autos conclusos.
Carnaíba, assinado e datado eletronicamente.

BRUNO QUERINO OLIMPIO
Juiz Eleitoral
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