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concorrentes no pleito. 
Pedido: liminar - a fim de que todas os requeridos possam ter ampla e antecipada ciência e
consciência da vedação do derramamento de santinhos, da propaganda de boca de urna e da
aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e dia do Pleito, sob pena de aplicação de
astreintes de R$ 2.000,00 para cada local e via pública em que constatado qualquer desses ilícitos,
sem prejuízo da determinação de limpeza dos locais sujos com material de propaganda eleitoral e
da investigação de outros ilícitos eleitorais; no mérito, requer a confirmação da liminar e a
procedência da ação, com a condenação de propaganda eleitoral irregular com a aplicação da
multa. 
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Tribunal Regional Eleitoral do Pará
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Procuradoria Regional Eleitoral do Pará (REQUERENTE)

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL

(REQUERIDA)

AIRTON LUIZ FALEIRO (REQUERIDO)

ALAN BARROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALTAIR DE LIMA BRANDAO (REQUERIDO)

ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA (REQUERIDA)

ANA PATRICIA DA GAMA BITTENCOURT (REQUERIDA)

ANTONIA TRINDADE VALENTE DOS SANTOS

(REQUERIDA)

BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS (REQUERIDA)

BRUNO BORGES RIBEIRO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO (REQUERIDO)

CARLOS JUNIOR DAS NEVES (REQUERIDO)

CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE FILHO

(REQUERIDO)

CARMEN HELENA FERREIRA FORO (REQUERIDA)

CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA (REQUERIDO)

CLAUDIO HAMILTON SILVA MAIA (REQUERIDO)

CRISTINA VASCONCELOS NUNES (REQUERIDA)



DEBORA FERREIRA REGO (REQUERIDA)

DILVANDA FURTADO FARO (REQUERIDA)

DIRCEU TEN CATEN PIES (REQUERIDO)

EDSON MATOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

ELEN HILDA FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDA)

ELIAS GUIMARAES SANTIAGO (REQUERIDO)

ELLANA FIAMA SOUZA DA SILVA (REQUERIDA)

ELMO VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ERIKA PATRICIA MOREIRA DA COSTA (REQUERIDA)

FABIO CAMPOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

FERNANDO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

GENIVALDO SANTOS CORREA GIL (REQUERIDO)

GUMERCINDO DOS SANTOS GUSMAO (REQUERIDO)

ISRAEL PEREIRA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

JADE CRISTINA LEAO COSTA (REQUERIDA)

JOAO DE DEUS FERREIRA (REQUERIDO)

JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA (REQUERIDO)

JOSE DUTRA COSTA FILHO (REQUERIDO)

JOSE NILSON CARDOSO (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO (REQUERIDO)

JOSENIR GONCALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

LEIRSON WELLINGTON AZEVEDO SILVA (REQUERIDO)

LENY MAY DA SILVA CAMPELO (REQUERIDA)

LINDOJONSO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA DA LUZ BORGE DIAS (REQUERIDO)

MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERIDA)

MARIA DE NAZARE COSTA DA CRUZ (REQUERIDA)

MARIA DIVANETE SOUSA DA SILVA (REQUERIDA)

MARIA DO CARMO MARTINS LIMA (REQUERIDA)

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA (REQUERIDA)

MARINEIDE SOARES PEREIRA (REQUERIDA)

MARIO DAVID PRADO SA (REQUERIDO)

MILTON JOSE DE ANDRADE LOBO (REQUERIDO)

NAZARENO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

OTAVIO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

PAULO SERGIO SOUZA (REQUERIDO)

PEDRO SOARES LEAO (REQUERIDO)

RAIMUNDO NONATO SANTANA (REQUERIDO)

RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

REGINA LUCIA BARATA PINHEIRO SOUSA (REQUERIDA)

ROSELI SANTOS DA SILVA (REQUERIDA)

SUELY GUILHERME DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDA)

VANDA LUCIA DOS SANTOS SOARES (REQUERIDA)

VICTORIA LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDA)

VINICIO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

VLADIMIR SANTA MARIA AFONSO (REQUERIDO)

WAGNER DE CASTRO TAVARES (REQUERIDO)

WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO (REQUERIDO)
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TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - Processo nº 0601431-55.2022.6.14.0000 - Belém - PARÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos]
 
RELATOR: MARCUS ALAN DE MELO GOMES
 
REQUERENTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
 
REQUERIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL, ANA JULIA DE VASCONCELOS
CAREPA, ANA PATRICIA DA GAMA BITTENCOURT, ANTONIA TRINDADE VALENTE DOS SANTOS,
BEATRIZ CAMINHA DOS SANTOS, CARMEN HELENA FERREIRA FORO, CRISTINA VASCONCELOS
NUNES, DEBORA FERREIRA REGO, DILVANDA FURTADO FARO, ELEN HILDA FARIAS DOS SANTOS,
ELLANA FIAMA SOUZA DA SILVA, ERIKA PATRICIA MOREIRA DA COSTA, JADE CRISTINA LEAO
COSTA, LENY MAY DA SILVA CAMPELO, MARIA DE JESUS DA SILVA, MARIA DE NAZARE COSTA DA
CRUZ, MARIA DIVANETE SOUSA DA SILVA, MARIA DO CARMO MARTINS LIMA, MARIA DO SOCORRO
DOS SANTOS JUCA, MARINEIDE SOARES PEREIRA, REGINA LUCIA BARATA PINHEIRO SOUSA,
ROSELI SANTOS DA SILVA, SUELY GUILHERME DE SOUZA VIEIRA, VANDA LUCIA DOS SANTOS
SOARES, VICTORIA LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: AIRTON LUIZ FALEIRO, ALAN BARROS DE OLIVEIRA, ALTAIR DE LIMA BRANDAO,
BRUNO BORGES RIBEIRO, CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO, CARLOS JUNIOR DAS NEVES,
CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE FILHO, CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA, CLAUDIO
HAMILTON SILVA MAIA, DIRCEU TEN CATEN PIES, EDSON MATOS DOS SANTOS JUNIOR, ELIAS
GUIMARAES SANTIAGO, ELMO VIEIRA DE SOUZA, FABIO CAMPOS NASCIMENTO, FERNANDO DA
CRUZ SILVA, GENIVALDO SANTOS CORREA GIL, GUMERCINDO DOS SANTOS GUSMAO, ISRAEL
PEREIRA RODRIGUES JUNIOR, JOAO DE DEUS FERREIRA, JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA, JOSE
DUTRA COSTA FILHO, JOSE NILSON CARDOSO, JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO, JOSENIR
GONCALVES NASCIMENTO, LEIRSON WELLINGTON AZEVEDO SILVA, LINDOJONSO BISPO DOS
SANTOS, MARIA DA LUZ BORGE DIAS, MARIO DAVID PRADO SA, MILTON JOSE DE ANDRADE LOBO,
NAZARENO DE SOUZA SANTOS, OTAVIO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR, PAULO SERGIO SOUZA,
PEDRO SOARES LEAO, RAIMUNDO NONATO SANTANA, RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS,
RAIMUNDO SOARES DE SOUZA FILHO, VINICIO DA SILVA NASCIMENTO, VLADIMIR SANTA MARIA
AFONSO, WAGNER DE CASTRO TAVARES, WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO 
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
 
 

Vistos, etc.  
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Trata-se de ação Inibitória com pedido de liminar inaudita altera pars ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de: 
 

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), já qualificada no
DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de 2022; 
 
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), já qualificada no DRAP 2022 e
seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de 2022; 
 
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE), já qualificada no DRAP 2022 e seus
CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de 2022; 
 
COLIGAÇÃO PRA SEGUIR EM FRENTE, já qualificada no DRAP 2022 e seus
CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de 2022; 
 
COLIGAÇÃO UNIÃO DO BEM PELO PARÁ, já qualificada no DRAP 2022 e seus
CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de 2022; 
 
PSTU, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
PRTB, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
SOLIDARIEDADE, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS
nas Eleições de 2022; 
 
AGIR, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
PROS, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
PMB, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
PODE, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
AVANTE, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas
Eleições de 2022; 
 
PP, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
PSB, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
PTB, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
UNIÃO, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
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PDT, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
PSC, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
PL, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
MDB, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições
de 2022; 
 
REPUBLICANOS, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS
nas Eleições de 2022; 
 
PSD, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
DC, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022; 
 
PATRIOTA, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas
Eleições de 2022; 
 
UP, já qualificado no DRAP 2022 e seus CANDIDATOS e CANDIDATAS nas Eleições de
2022.
 

Liminarmente, requer a concessão de provimento inibitório para que os partidos e candidatos
demandados “possam ter ampla e antecipada ciência e consciência da vedação do derramamento de
santinhos, da propaganda de boca de urna e da aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e dia
do Pleito, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada local e via
pública em que constatado qualquer desses ilícitos, sem prejuízo da determinação de limpeza dos locais sujos
com material de propaganda eleitoral e da investigação de outros ilícitos eleitorais”. 

Ao final, pleiteia a confirmação da liminar, com a procedência do pedido para a condenação em
propaganda eleitoral irregular com a consequente aplicação de multa.  

  
Relatados no que importa, decido. 
  
De acordo com o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”. 

Como toda medida liminar, a tutela pleiteada pressupõe a plausibilidade do direito e o perigo da
demora, no caso, o resultado útil do processo, conforme alegado. 

A tutela inibitória visa à prevenção ou à remoção de um ilícito, por meio de provimento
jurisdicional que se antecipe à produção dos seus efeitos, porventura irreversíveis ou de difícil reversão. A
conduta contrária ao direito, ainda não praticada, mas em vias de sê-lo, juridicamente mostra-se mais vantajosa
à parte demandada, do ponto de vista dos seus efeitos, do que a sanção que eventualmente possa atrair após. 

Sem amarras legais ou judiciais, nem sempre fáceis de implementar no conturbado processo
eleitoral, as condutas contrárias às normas eleitorais podem produzir - e frequentemente produzem - o deletério
efeito de desequilibrar a igualdade de oportunidades e a paridade no pleito, possibilitando a escolha de
candidatos cujo padrão de decência pública e de moral objetiva nem sempre atende aos preceitos
constitucionais[1] e às legítimas aspirações da coletividade. 

Em se tratando de eleições, o provimento visa a obstar a prática de um ilícito que se projeta no
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horizonte próximo, antes do momento culminante, com a realização das eleições, quando a busca de uma
condenação ou a reparação do dano se mostra incerta ou irreparável. 

A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni (Tutela Inibitória: Individual e Coletiva, 3ª., RT., p. 36)
ensina que, “Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se uma tutela que tem por fim impedir a prática, a
continuação ou a repetição do ilícito, e não uma tutela dirigida à reparação do dano”. 

O provimento inibitório mostra-se, nesses casos, a via adequada a garantir a efetividade da
prestação jurisdicional, para cumprir o postulado constitucional de que “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF/88, art. 5º, XXXV), garantindo o acesso à Justiça. 

Ou seja, mesmo que a legislação eleitoral não contemple nenhum procedimento específico para
as hipóteses de tutela inibitória, esta emana diretamente da Constituição Federal e é disciplinada pelo art. 497,
parágrafo único, do CPC, ao dispor que “para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a
reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de
dano ou da existência de culpa ou dolo”. 

O requerente não juntou com a inicial prova pré-constituída, como é praxe nos procedimentos
eleitorais. Porém, convenhamos, se é difícil demonstrar a probabilidade de configuração de um ilícito que ainda
não ocorreu, é objetivamente impossível a prova pré-constituída desse ilícito. O Juiz, portanto, deve avaliar as
evidências acerca da real possibilidade de esse ilícito vir a acontecer, baseado sobretudo na presunção hominis
, que decorre das regras de experiência comum, ministrada em casos semelhantes. 

Ainda, em matéria eleitoral, o juiz “formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, 
ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura
eleitoral” (art. 23 da LC-64/90) - destaquei. 

Aqui fala mais alto o interesse da coletividade. 
Ainda, nas lições de Luiz Guilherme Marinoni (ob. cit., p. 56): “Na ação inibitória é necessário

verificar não só a probabilidade da prática de ato, mas também se tal ato configura ilícito. Por isto, requer-se o
confronto entre a descrição do ato temido e o direito”. 

Pois bem, é fato público e notório que, em ano de eleições, às vésperas do pleito, as vias
públicas das cidades, de uma maneira geral, são inundadas por material de propaganda, espalhados por
candidatos e adjacentes, geralmente de madrugada, naquilo que se convencionou chamar de “voo da
madrugada”, quando normalmente a vigilância pública se mostra mais precária ou menos atuante. 

A prática contraria o disposto no art. 39, 5º, da Lei 9.504/97, ao tipificar como crimes, no dia das
eleições, entre outras: “a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna” (inciso II) e “a 
divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos” (inciso III). 

Da mesma forma, prescreve o art. 19. § 7º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, que  “o derrame
ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que
realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no §
1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.504/1997”. 

Cito ainda o art. 22 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, ao dispor que “não será tolerada
propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo
abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222, 237 e 243, incisos I a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº
64/1990, art. 22): (...) IX- que prejudique a higiene e a estética urbana;”. 

Esse costume contra legem, por ser praticado normalmente de madrugada, às escondidas, é
sempre muito difícil de ser detectado no ato, de modo a poder identificar-se e responsabilizar pessoalmente os
seus autores. Resta assim a medida preventiva, de natureza inibitória, contra os seus beneficiários, os
candidatos e partidos cujo material de campanha venha a ser espalhado indevidamente, poluindo as vias
públicas, como meio ilegítimo de tentar obter a adesão de eleitores na última hora. 

É consectário também que, quem promove sujeira das vias públicas, dessa forma, deva
providenciar a limpeza, não onerando ainda mais o Poder público com a remoção dos efeitos materiais do ilícito
a que o candidato deu causa, em benefício exclusivamente seu. 

Como medida preventiva, porém, a tutela inibitória não pode ter o alcance geral e irrestrito de
qualquer norma jurídica abstrata, senão nos limites da conduta que efetivamente se busca coibir e que, pela
experiência e prática de eleições anteriores, sabe-se de antemão que podem efetivamente acontecer e é
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possível prevenir.  
Destarte, partidos políticos e candidatos, cientes da tutela inibitória, possuem meios de

precaver-se da sanção prevista no provimento jurisdicional, procedendo à orientação de seus
correligionários e partidários e ao recolhimento do material de campanha, para evitar que esse tipo de
conduta se repita no presente pleito eleitoral. 

Provimento jurisdicional de alcance geral e irrestrito tem a mesma eficácia de qualquer norma
jurídica: somente teria efeito no momento em que, descumprido, o ato fosse constatado e seu autor,
identificado, para possibilitar a sua responsabilização. Com esse perfil, não seria norma jurídica do caso
concreto, mas norma abstrata, a que o Juiz não está legitimado a proferir, senão o poder legiferante, no
genuíno exercício da sua atribuição. 

Pelos fundamentos acima expostos, entendo satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC,
expressos na plausibilidade do direito e no perigo da demora, para DEFERIR a medida liminar, a fim de que
se dê ampla e antecipada ciência da vedação do derramamento de santinhos, da propaganda de boca
de urna e da aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e dia do Pleito, sob pena de
aplicação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada local e via pública em que
constatado qualquer desses ilícitos, sem prejuízo da determinação de limpeza dos locais sujos com
material de propaganda eleitoral e da investigação de outros ilícitos eleitorais. 

Destaco, por fim, que a responsabilidade pela multa é solidária entre partidos e candidatos, na
forma do art. 17 da Lei 9.504/97. 

Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias -
contados de forma ininterrupta, nos termos do art. 335, do CPC c/c o art. 7º, §1º, da Resolução - TSE nº
23.478/2016. 

Considerando a quantidade expressiva de requeridos neste feito e nos outros 25 (vinte e cinco)
processos a este associados, determino que, no cumprimento do ato de citação e intimação, a Secretaria
Judiciária observe o meio mais célere, portanto, cumpra as medidas determinadas por meio de publicação em 
mural eletrônico e, tratando-se de partidos, federações, coligações e candidatos, todos devidamente
cadastrados nos sistema CANDIDATURA, que se proceda às citações por mensagem instantânea e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no CPC
, de acordo com o art. 11, da Resolução - TRE/PA nº 5.681/2021, que regulamenta a comunicação de atos
processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Eleitoral do Estado
do Pará, bem como, por analogia, com o disposto no art. 11, I, da Resolução - TSE nº 23.608/2019, que dispõe
sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as
eleições. 

  
A presente decisão fica reproduzida em todos os processos a este associados. 
  
Publique-se. Citem-se. Intimem-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
  
Belém(PA), datado e assinado eletronicamente. 

 
 
  

MARCUS ALAN DE MELO GOMES
 

Juiz Auxiliar da Comissão de Propaganda Eleitoral
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________
 
[1] Exemplificativamente, cito o § 9º do art. 14 da Constituição Federal, ao dispor que “Lei complementar estabelecerá outros
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casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício

do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
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