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JUSTIÇA ELEITORAL 
 044ª ZONA ELEITORAL DE INHAMBUPE BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600322-88.2020.6.05.0044 / 044ª ZONA ELEITORAL DE INHAMBUPE BA 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - BA36235, JULIO TACIO ANDRADE
LOPES DE OLIVEIRA - BA31430 
REPRESENTADO: FORTUNATO SILVA COSTA, MARIA IZABEL DE SOUZA E SILVA, #-"O TRABALHO NÃO
PODE PARAR¿ 13-PT / 12-PDT / 55-PSD 
  
  
  

DECISÃO
 

A COLIGAÇÃO “EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO”, devidamente qualificada e por conduto de
seu representante legal, o Sr. SALUSTIANO DE SOUZA CAVALCANTE REIS, encetou
representação contra FORTUNATO SILVA COSTA, candidato ao cargo de Prefeito do município
de Inhambupe, MARIA IZABEL DE SOUZA E SILVA, candidata ao cargo de Vice-Prefeita do
município referido e COLIGAÇÃO “O TRABALHO NÃO PODE PARAR”, todos devidamente
qualificados.

 
Em apertada síntese, assacou a coligação Representante que os Representados instalaram nas fachadas de
imóveis residenciais, de forma fixa, bandeiras nas cores e com o número da agremiação política
que os representam, mormente nos imóveis explicitados nos vídeos adunados e localizados na
rua Optaciano Oliveira, Av. principal de Novo Inhambupe e Rua Dr. Pedro Pondé.
 
Asseverou que, em que pese a permissão legal para a propaganda em bens particulares, a
veiculação de bandeiras fixas é terminantemente proibida nestes, pois que estas são apenas
admitidas ao longo de vias públicas e desde que sejam móveis.
 
Aduziu, ainda em socorro à sua tese, que os arts. 37, §2º, I da Lei das Eleições e a Resolução
TSE nº. 23.610/2019, notadamente o seu art. 20, I, só admitem o uso de bandeiras na forma
explicitada alhures e que a irregularidade apontada deve ser coibida por se subsumir a material
impresso que não contém os dados dos responsáveis pela sua tiragem, como CNPJ ou do CPF,
nem mesmo quem contratou a confecção do material impresso.
 
Não bastasse, exsurge da proemial que o Representante ainda sustentou que os Representados
são os fomentadores e beneficiários diretos da propaganda de alto impacto visual e irregular, uma
vez que, “com a propagação da marca, número, cores e slogan do partido, estão de maneira
direta e explícita influenciando os potenciais eleitores”, sendo conhecedores da propaganda
malsinada.
 
Em razão dos fatos alegados, sobretudo por entender presentes a plausibilidade do direito
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alegado e o perigo do dano, ou risco ao resultado útil do processo, ante o desequilíbrio entre os
candidatos que participam do prélio, rogou pelo deferimento de tutela de urgência para impelir a
retirada das bandeiras e ainda a concessão de tutela inibitória consistente na obrigação de não
fazer.

Decido.

Antes de promover o deslinde do pedido de cognição sumária, impende sublinhar, e não de
passagem, que o direito do cidadão se manifestar pacificamente quanto à sua simpatia política é
direito indelével, imanente de um Estado Republicano e Democrático que tutela a todos a
expressão máxima de bem declarar, se assim o quiser o eleitor, a sua preferência entre os
candidatos que concorrem ao pleito eleitoral.
 
Neste sentido, tem-se, como consectário do direito encartado no Baluarte Social (rectius:
Constituição Republicana), que a aposição de propaganda eleitoral em bens particulares decorre
do próprio direito acima revelado, de modo que o seu impedimento somente será coalescente
quando utilizado com abuso de direito ou quando antitético à legislação em vigor.
 
No atinente ao caso em liça, verifica-se que nos autos não há, na atual fase processual, qualquer
evidência de que a propaganda efetuada e apontada como irregular fora efetivada sem o alvedrio
dos proprietários dos imóveis, se realizada pelos próprios representados e/ou pelos proprietários
dos bens informados.
 
A prova colimada no álbum processual, portanto, não é clarividente em demonstrar se a
propaganda conceituada como aleivosa é fruto da manifestação do eleitor como decorrência do
seu direito constitucional aduzido, ou mesmo se efetivada pelos representados após o
assentimento daquele.
 
Nada obstante isso, as provas são incontroversas de que, no mínimo, independentemente se
tenha sido fixada a bandeira pelo eleitor/proprietário ou mesmo com o assentimento destes, o que
é irrelevante no ensejo, os Representados são, sem flanco para dúvida, os beneficiários diretos
da afixação das bandeiras nos bens particulares identificados.
 
No que tange à propaganda em bens particulares, vejamos o que preleciona a legislação em
vigor, notadamente a Lei das Eleições, modificada recentemente pela Lei nº. 13.488/2017:
 

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos
bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados. 
§ 2º  Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto
de:

 I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito
de pessoas e veículos;

 II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não
exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado). (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

 
Consoante exsurge da legislação em destaque, malgrado a crítica por parte de alguns
legiferantes, quanto à proibição de propaganda por meio de fixação de faixas, placas, bandeiras,
cartazes, pinturas ou inscrições em bens particulares, por vislumbrarem empecilho não
compatível com o direito do cidadão - questão constante nos anais do Congresso Nacional no
momento da votação da Lei n.º 13.488/2017, fato é que a legislação apenas permitiu nos bens
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reportados o uso de adesivos nas janelas residenciais, desde que, frise-se, não excedam de
0,5m².
 
Na hipótese sob análise, entendo presentes os pressupostos para concessão da medida, vez que
a Lei das Eleições expressamente veda o uso de bandeiras em bens particulares, mesmo se
alocadas pelo cidadão/eleitor, o qual, embora se reconheça a este o direito de revelar sua
simpatia política, desde que assim o deseje manifestar, também deve cingir a sua postura ao
regramento legal.
 
Consoante ressai do dispositivo retro, também secundado pelo art. 20 da Resolução TSE nº.
23.610/2019 com mesma redação, a propaganda em bens privados somente será viável se por
meio de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não excedam a dimensão acima afirmada e ainda que sejam
espontâneas e gratuitas. Embora aparente ser irrazoável tal previsão, fazendo interpretação
histórica da discussão travada no Congresso Nacional, verifica-se que a intenção do legislador foi
efetivamente proibir uso de bandeiras e bonecos nas propriedades privadas, de modo que a
afixação daquelas não é compatível com o regramento legal.

A documentação e os vídeos adunados revelam que, possivelmente, os Representados, mesmo
sem a prova de terem realizado a propaganda guerreada, vêm angariando vantagem na condição
de beneficiários, o que é pior, com a suposta inobservância por parte dos seus fomentadores de
irregularidade que fustiga a legislação em referência.

Presente, pois, a probabilidade do direito invocado.

Configurado, também, o perigo de dano, vez que a propaganda impugnada influencia e causa
efeito visual avultado, podendo colher o eleitor menos experiente de modo indevido, cooptando
eleitores mesmo sem pedido expresso de votos (há adágio popular em que cidadãos leigos
costumam afirmar: “Não vou perder meu voto”, em referência de que no sufrágio votará naquele
que promove uma campanha eleitoral mais pomposa), situação a qual vulnera a lisura e isonomia
do processo eleitoral.

Desse modo, DEFIRO o pedido liminar para determinar aos Representados, até então como
beneficiários da propaganda irregular objurgada, já que inexiste no atual momento prova de que
fomentaram esta, que promovam, no prazo de 24 horas, a retirada das bandeiras localizadas
nos seguintes endereços: rua Optaciano Oliveira, Av. principal de Novo Inhambupe e Rua
Dr. Pedro Pondé, interregno que inicia a partir da cientificação pelos Representados desta
decisão, sob pena de inflição de multa diária e pessoal no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) por cada propaganda irregular apontada e não sanada, multa esta que não se confunde
com aquela estabelecida no §1º do art. 37 da Lei n.º 9.504/96, uma vez que tem natureza
cautelar e visa assegurar o cumprimento do presente decisum.
 
No que tange ao pedido de tutela inibitória, para que este juízo determine aos Representados que
se abstenham de instalar novas bandeiras em bens particulares, malgrado a preocupação do
Representante com a regularidade do prélio, entendo que o seu articulado não deve ser acatado
por este órgão judicante, vez que seu pedido é genérico no sentido de poder atingir pessoas
distintas dos Representados, e também elástico porque poderia impedir propagandas legítimas,
sem contar que eleitores/cidadãos menos avisados sobre o regramento legal poderiam fomentar
a irregularidade indicada sem o prévio conhecimento destes, sendo certo que a decisão, nesse
caso, seria esdruxula por viabilizar uma responsabilização objetiva.
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Neste prisma, o pedido de tutela inibitória é medida incompatível, pois a fixação de multa de
forma genérica e sem conhecer os fatos sucedidos pontualmente ocasionaria judicialização para
responsabilização de forma indevida, até porque além dos eleitores desavisados quanto à matéria
eleitoral, terceiros interessados poderiam cometer faina verberável de criar fatos para causar
celeuma ao prélio, situação que poderia ser nefasta a qualquer das agremiações políticas que
participam do certame, não se olvidando que as partes poderiam principiar digressão judicial para
discutir, pasmem, responsabilização sem aferição da culpa (vedação a responsabilização
objetiva).
 
Notifique-se a parte representada para apresentar defesa no prazo de 48 horas.

Intimem-se.
 

Inhambupe, 20 de outubro de 2020.
 

DARIO GURGEL DE CASTRO
      Juiz Eleitoral da 44ªZE
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