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JUSTIÇA ELEITORAL
 184ª ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ 

 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601620-93.2020.6.19.0184 / 184ª ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO MAIS AMOR POR RIO DAS OSTRAS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: INGRID ANTUNES AMARAL - RJ141345, GUILHERME RODRIGUES PACHECO -
RJ129952, RENATO FERREIRA DE VASCONCELLOS - RJ94579, RAFAEL NUNES OLIVEIRA SOARES - RJ216647
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 MARCELINO CARLOS DIAS BORBA PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO
FRANCA FERRAZ VICE-PREFEITO
 
 

 

DECISÃO
 
 

Segundo narra a inicial, a presente Representação tem por objetivo principal combater a atitude
ardilosa do 1º Representado, utilizando-se da máquina pública, às vésperas da eleição, tão somente,
com o intuito de angariar votos e induzir o cidadão eleitor morador do Bairro Ancora que se for
reeleito nas urnas irá cumprir com a promessa de campanha de pavimentar as ruas do respectivo
Bairro popular, em total afronta aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente,em
afronta a legislação administrativa, civil e eleitoral.

 

Analisados os fatos e provas apresentados no feito, observa-se que as placas indicativas da
realização de determinadas obras no bairro Âncora se referem a contrato firmado no último dia 05 de
novembro e, por conseguinte, foram afixadas em período vedado pela legislação eleitoral, a teor do
que dispõe o  art. 83, VI, “b” da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

 

Há, assim, o fumus boni iuris, vez que presentes elementos indicativos de que tais artefatos foram
afixados com o intuito de angariar votos e induzir o morador eleitor que o 1º Representado, se
reeleito for, dará prosseguimento na execução da obra.
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O periculum in mora, como exposto pelo Representante, "encontra-se presente diante do fato de que
estamos às vésperas do pleito eleitoral, e a publicidade institucional se encontra afixada induzindo a
o voto livre do eleitor, desequilibrando o pleito eleitoral."

 

Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar que o Representado
faça remover a placa indicativa de obra pública no bairro Âncora, referente a “Drenagem,
pavimentação asfáltica e calçada das Ruas: Av. das Flores, Rua das Camélias e Rua dos
Bouganvilles, Loteamento Praia Âncora–Rio das ostras/RJ”, até o fim do pleito eleitoral do próximo
domingo, 15/11/2020, sob pena de multa única de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e  para
determinar ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que, no prazo de 12horas, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de oportuna majoração em caso de
descumprimento, promova a imediata exclusão das publicações objeto dos links apontados no item
"a" dos pedidos, bem como todas as respectivas publicações feitas no modo “compartilhamento”.

 

Notifiquem-se os Representados para apresentação de defesa e ciência dos termos desta decisão.

 

Notifique-se o Facebook para cumprimento desta decisão. Intimem-se.

 

 

Rio das Ostras, 14 de novembro de 2020.

 

 

ANNA KARINA GUIMARÃES FRANCISCONI
Juíza Eleitoral
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