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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
29ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ASSU
Rua Cel. Filgueira, 251, Bairro Novo Horizonte, Assu/RN – CEP 59.650-00

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 29ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do órgão de execução
que oficia perante essa 29ª Zona Eleitoral, no exercício das atribuições conferidas pelo
art. 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; pelos arts. 78 e 79 da Lei
Complementar nº 75/93 e art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 141/96; e com fulcro
no art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97, e art. 294, parágrafo único, e arts. 297 e 301, ambos
do Código de Processo Civil, vem, à presença de Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE EM MATÉRIA ELEITORAL
c/c PEDIDO LIMINAR

em desfavor de GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, estado civil desconhecido,
Prefeito de Assu/RN, inscrito no CPF nº 026.005.894-73, com endereço funcional
localizado na Rua Vereador José Bezerra de Sá, 588, bairro Bela Vista, Assu/RN, e
endereço particular devidamente registrado no cartório eleitoral, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos.
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I – DA POSSIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
O art. 297 do Código de Processo Civil em vigor manteve poder geral de
cautela ao prever que “o Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas
para a efetivação a tutela provisória”. Além disso, o art. 301 do mesmo estatuto
processual prescreve que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação
de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
De outro turno, cite-se que o Superior Tribunal Eleitoral, com o objetivo
primordial de tratar sobre a aplicabilidade de determinados institutos jurídicos processuais
previstos no Novo CPC – Lei n.º 13.105/2015, no âmbito da normatividade especial
eleitoral, considerando uma integração sistemática, expediu a Resolução nº 23.478/2016.
O artigo 14 da referida norma regulamentar assim dispõe:
Art. 14. Os pedidos autônomos de tutela provisória serão autuados
em classe própria.
Parágrafo único. Os pedidos apresentados de forma incidental em
relação a feitos em tramitação serão encaminhados à autoridade
judiciária competente, que determinará a sua juntada aos autos
principais ou adotará as providências que entender cabíveis.
E o artigo 21 assim preceitua:
Art. 21. Até que seja criada a nova classe processual prevista no art.
14 desta Resolução, os pedidos de tutela provisória serão autuados,
no Processo Judicial Eletrônico, na classe Ação Cautelar.
Registre-se que a aplicação supletiva da tutela provisória inibitória na
Justiça Eleitoral (artigo 15 do CPC) incide na ausência da norma que será colmatada,
enquanto que a subsidiariedade completa o arcabouço jurídico, tendo por fim evitar a
ocorrência de um ato contrário ao Direito ou impedir a sua continuação. Não se pode
perder de vista que a eficácia da tutela jurisdicional eleitoral, no âmbito da competência
do poder de polícia, é de natureza satisfativa e exauriente.
Embora detenha o poder de polícia eleitoral, força para prevenir e reprimir
ilícitos eleitorais, há situações factuais que necessitam de uma maior garantia da
eficiência da jurisdição eleitoral, a fim de preservar o equilíbrio do certame eleitoral que se
avizinha (eleições municipais/2020).
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II – DOS FATOS

No dia 24 de maio de 2020, este órgão do Ministério Público tomou
conhecimento, através do Ofício nº 1053/2020-GAECO-MPRN, em anexo, da prática de
propaganda

eleitoral antecipada

por

parte

do

Representado, consistente

na

distribuição gratuita, à população assuense, de máscaras (utilizadas como
prevenção de contágio do novo coronavírus) pintadas inteiramente na cor
vermelha, exatamente uma das cores oficiais do Partido Liberal, cujo Representado
é filiado 1, bem como é a cor associada à imagem política do Representado em sua
última campanha eleitoral (2016).
Após o recebimento da notícia de fato eleitoral, esta Promotoria, após
instaurar o procedimento nº 02.23.2372.0000347/2020-76, empreendeu diligências com o
intuito de apurar o fato, tendo constatado sua veracidade, o que revela uma manifestação
pública com indisfarçável escopo de promoção pessoal e captação de eleitorado,
perfectibilizada muito antes do prazo permitido por lei para a divulgação de propagandas
de cunho eleitoral, fato que merece imediata reprimenda desse Juízo, no exercício de
seu poder de polícia de propaganda política.
Como prova do alegado, o Ministério Público junta aos autos:
1. Fotografias, publicadas no dia 16 de maio de 2020, no instagram oficial
da Prefeitura de Assu/RN, que demonstram o ato de distribuição das máscaras na cor
vermelha à população. Vejamos:
Foto 1 – na imagem é possível observar o secretário Francisco de Assis Araújo, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da Prefeitura de Assu, entregando uma máscara
vermelha a populares, enquanto segura outra máscara vermelha em sua mão esquerda.

1

http://pl22.com.br/ - site oficial do partido liberal, no qual é possível verificar as cores do partido
(vermelho e azul), além da filiação do atual Prefeito de Assu/RN. Para acessar a filiação, basta ir em
“Prefeituras” > escolher a região Nordeste > “baixe e veja os prefeitos eleitos”.
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Foto 2 – nesta outra foto, funcionário da Prefeitura de Assu entrega uma máscara na cor vermelha a outro
popular.

Foto 3 – nesta imagem, uma equipe da Prefeitura de Assu/RN se prepara para realizar a entrega das
máscaras. É possível observar que o funcionário de camisa azul segura em sua mão direita máscaras
vermelhas.
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2. Matéria jornalística veiculada no blog do Sr. Paulo Fonseca, na data de 16
de maio de 2020, no link https://www.blogpaulofonseca.com.br/2020/05/mp-e-tse-deveinvestigar-prefeito-de.html:

Outra matéria jornalística veiculada pelo blog “Gustavo Medeiros”, no dia 25 de
maio de 2020, no link “https://gustavonegreiros.com.br/2020/05/25/mascaras-partidarias/”.
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Informa a matéria, que também serve como prova em relação ao vídeo que existia
mostrando o Prefeito de Assu exibindo as máscaras, mas que fora apagado das redes
sociais oficiais da Prefeitura de Assu.
“Absurdo: Máscaras partidárias”
25.05.2020
“O prefeito de Assu, Gustavo Soares, comemorou em vídeo postado
nas redes sociais o envio de máscaras do Governo do RN para o
combate ao coronavírus. O detalhe: elas são vermelhas, como o
PT e como também costuma usar na campanha o irmão de Gustavo,
o coronel George Soares, deputado estadual.”

O Ministério Público Eleitoral chama atenção ainda para o seguinte fato:
na data de 08 de maio de 2020, na página oficial da Prefeitura de Assu/RN, no Facebook,
foi divulgado um vídeo2 em que aparece o Prefeito ora representado exibindo o montante
de 10.000 (dez mil) máscaras, entre as quais 5.000 eram na cor vermelha. Na data de
hoje, 26 de maio de 2020, ao tentar acessar novamente o vídeo, esta Promotoria notou
que o mesmo foi removido. Tal circunstância só enrobustece as alegações ministeriais no
sentido da ilegalidade da prática ora combatida. Cite-se, porém, que foi possível obter
uma imagem que aparecia no referido vídeo, em que o Representado aparece falando e,
ao seu lado, as máscaras, dentre elas as vermelhas.

A imagem a seguir comprova que, de fato, o referido vídeo existia:

2

Eis o link que dava acesso ao vídeo: https://www.facebook.com/watch/?v=838937716615987
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Registre-se que a cor vermelha está associada não só ao partido político
do Representado, mas sobretudo à imagem política deste, sendo a cor da
campanha do Sr. Gustavo Montenegro Soares na última eleição municipal, em
Assu/RN.

Fon

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qMglZqVU82s, vídeo publicado em
21.10.2016, jingle da campanha eleitoral em 2016 do Representado.
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Fonte

-

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2016/11/assu-mp-pede-

cassacao-do-prefeito-eleito-gustavo-soares-e-realizacao-de-novas-eleicoes/,

publicada

em 29.112016 (eleições anteriores).

Assim, resta claro que o expediente utilizado pelo ora Representado, a
pretexto de fornecer gratuitamente à população item salutar (máscara) ligado à
prevenção e proliferação da Covid-19, evidencia que, em período defeso por lei, e ainda
se valendo de mídias sociais de alto alcance (Facebook e Instagram), em verdade,
provoca ou pode provocar inescondível promoção pessoal do Representado perante o
eleitorado municipal, o que nitidamente importa em prejuízo a regular e isonômica disputa
eleitoral que se avizinha.

III - DO DIREITO

Na República Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito, o
princípio de liberdade informa a vida de todos os cidadãos, inclusive dos que exercem a
cidadania passiva, como também dos que pretendem ocupar cargos públicos, sejam eles
eletivos ou não. Em razão da amplitude que alcança o princípio da liberdade no atual
contexto histórico, o Estado só pode formular limitações a tal princípio quando se
mostrarem razoáveis e atenderem ao legítimo interesse público.
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Desse modo, a lei eleitoral brasileira prega a liberdade de propaganda
política, mas estabelece limites a esta, exatamente para garantir a igualdade entre os
competidores do pleito eleitoral, bem como para evitar o abuso do poder nas eleições.
Discorrendo sobre o conceito de propaganda, aduz Flávila Ribeiro3:

“A propaganda é um conjunto de técnicas empregadas para
sugestionar pessoas na tomada de decisão.
Despreza a propaganda a argumentação racional, prescindindo do
esforço persuasivo para demonstração lógica da procedência de um
tema. Procura, isto sim, desencadear, ostensiva ou veladamente,
estados emocionais que possam exercer influência sobre as
pessoas. Por isso mesmo, com a propaganda não se coaduna a
análise crítica de diferentes proposições, desde que procura induzir
por recursos que atuam diretamente no subconsciente individual”.
Em respeito a esses princípios constitucionais (igualdade e liberdade),
foram editadas no Brasil diversas normas que regulam a propaganda política. Investida
desse mister, a Lei nº 9.504/97, em seus artigos 36 e 36-A (alterado e acrescido pela
reforma eleitoral de 2015, respectivamente), estabelece:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia
15 de agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015).
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de
rádio, televisão e outdoor.
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga
no rádio e na televisão. (Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017)
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o
seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009). (grifos intencionais).
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
3

Apud Vera Maria Nunes Michels. Direito eleitoral. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2002, p. 71.
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candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o
dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013);
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas,
planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013);
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os précandidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015);
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013);
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015);
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela
Lei nº 13.488, de 2017).

Como se vê, a alteração do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 apenas
permitiu que o pré-candidato se dirija ao eleitor de forma mais clara, evidenciando sua
pretensão de ser candidato e seus projetos sem embaraços, desde que o faça
observando os parâmetros restritos dessa norma excepcional e sem se valer dos meios
de propaganda vedados pela legislação no período eleitoral.
Nesse sentido, o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), em seu art. 240,
também define a data de 15 de agosto do ano eleitoral como marco para o início da
propaganda eleitoral. Além disso, a referida lei prevê que “Não será tolerada
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propaganda: (...) que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de
dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza” (art. 243, V) [grifei].
Não obstante, o § 6º do art. 39, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997),
dispõe que “É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)”.
Interpretando as normas acima referidas, conclui-se que constitui
propaganda eleitoral antecipada e, portanto, ilegal, toda manifestação, direta ou subreptícia, na qual o postulante a cargo eletivo tenta cooptar o voto dos eleitores por meio
de ações que revelem sua promoção pessoal antes do dia 16/08/2020.
Ora, se as sobreditas práticas são vedadas no período eleitoral,
notadamente também o são no período pré-campanha, razão pela qual a conduta de
distribuição gratuita de “máscaras” de prevenção ao contágio pelo coronavírus –
que seria louvável diante da situação atual de pandemia e da escassez desses recursos
se não fosse a propaganda velada – revela-se como propaganda eleitoral
extemporânea ilegal, uma vez que o Representado realizou a distribuição popular
de máscaras pintadas com a cor oficial ligada ao partido de que é filiado (cor
vermelha, Partido Liberal), cor essa que também está associada ao canditao, sendo
usada em sua última campanha nesta cidade, vinculando, então, a sua imagem a
tal ato, resultando em promoção indevida em razão do enaltecimento desse feito,
que deveria ter caráter apolítico, tudo isso em período anterior àquele permitido
por lei para a divulgação de propagandas eleitorais.
Note-se, pois, que o intuito dessa distribuição não foi apenas o de
garantir a prevenção do contágio pelo novo coronavírus, pandemia que vem se
expandindo no país, mas sim o de promover o Representado, potencial e provável
candidato à reeleição nas disputas que ocorrerão em outubro do corrente ano. Sob a
forma velada e, em princípio, inofensiva, de agradar a população, o Representado atuou
de forma a se beneficiar eleitoralmente.
Diante desse cenário, considerando o princípio do controle judicial da
propaganda, bem como o fato de à Justiça Eleitoral caber o poder de polícia sobre ela,
ingressa o Ministério Público com esta representação, com o escopo de ver punido o
responsável pelo ilícito e de ser determinada a cessação da propaganda irregular em
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questão.
Apenas para contextualizar o entendimento ora exposto com a
jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral, por seu turno, já decidiu sobre a questão da
propaganda eleitoral antecipada nos seguintes termos:
Agravo de instrumento. Recurso especial. Negativa de seguimento.
Representação. Propaganda eleitoral antecipada. Pré-candidato.
Entrevista. Televisão. Divulgação. Programa de governo. Aplicação.
Multa. Ausência. Violação. Lei. Reexame. Inexistência. Dissídio.
Jurisprudencial. Reiteração. Argumentos. Recurso. Fundamentos
não atacados. Agravo regimental desprovido.
- Agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
impugnada. Reiteração de argumentos do recurso.
- Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva
ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, e a ação política
que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir
que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública.
Precedentes.
- Não cabe reexame de provas em sede de recurso especial
(Súmulas nos 279/STF e 7/STJ).
- Dissídio jurisprudencial não caracterizado.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(Tribunal Superior Eleitoral. Acórdão n.º 8.144, de 14.8.2007, DJU
de 14.9.2007, rel. Min. Gerardo Grossi, Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento, Classe 2ª).
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE
PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
UTILIZAÇÃO
DE
OUTDOORS.
MEIO
INIDÔNEO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICA
DO
SISTEMA
ELEITORAL.
APLICABILIDADE
DAS
RESTRIÇÕES
IMPOSTAS
À
PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA
DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO
PROVIDO.
1.
A
realização
de
propaganda,
quando
desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se. 2. A interpretação do sistema de
propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de
atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e
meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se
permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início
precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em
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razão do uso desmedido de meios de comunicação vedados no
período crítico. 3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado
o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda. 4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de
maciço uso de outdoors em diversos Municípios e de expressa
menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do art. 36, § 3º da Lei
das Eleições. 5. A realização de atos de pré-campanha por meio de
outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 e
desafia a imposição da multa, independentemente da existência de
pedido explícito de voto. (REsp 0600337-30.2018).

Diante desse cenário, considerando o princípio do controle judicial da
propaganda, bem como o fato de à Justiça Eleitoral caber o poder de polícia sobre ela,
ingressa o Ministério Público com a presente medida, com o escopo de ver cessada
imediatamente a propaganda ilegal em questão.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE

A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, além da
probabilidade do direito, o art. 300, caput, conferiu unicidade ao requisito de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo para as tutelas cautelar e antecipada.
Quanto aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência,
o mencionado art. 300 do CPC determina que:
Art. 300. 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.
[…]
§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

Como já mencionado, o art. 297 do Código de Processo Civil em vigor
manteve poder geral de cautela ao prever que “o Juiz poderá determinar as medidas que
considerar adequadas para a efetivação a tutela provisória”. Além disso, o art. 301 do
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mesmo estatuto processual prescreve que: “A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto
contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
Ademais, a tutela provisória de urgência pode ser requerida pode ser
concedida em caráter antecedente, na forma do disposto no art. 294, parágrafo único do
CPC.
De outro turno, exige-se a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, além da demonstração do perigo da demora. Ressalte-se que a
norma prevê apenas uma cognição sumária, de modo que o juízo de probabilidade deve
ser exigido em grau compatível com os direitos que estão jogo.
No caso em apreço, a narrativa fática e os documentos em anexo
demonstram que o Prefeito de Assu/RN, Sr. Gustavo Montenegro Soares, tem
praticado, durante o mês de maio de 2020, atos que caracterizam propaganda
eleitoral extemporânea, nesse caso, antecipada, ao realizar a distribuição gratuita
de máscaras de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, em verdadeira
promoção pessoal, tendo em vista que as mesmas foram distribuídas exatamente
na cor do partido de que é filiado, e notadamente porque a cor vermelha está
associada à figura política do Representado, sendo a cor de sua campanha eleitoral
conforme demonstrado acima, revelando-se a intenção eleitoral do Representado.
Inquestionável, portanto, a presença do requisito da probabilidade do direito,
em face da situação fática ora narrada, inclusive, porque a conduta em apreço evidencia
o prejuízo à regularidade da disputa eleitoral, ao favorecer determinado candidato.
Nesse sentido também se apresenta o perigo da demora, pois, caso o
pedido somente venha a ser deferido em decisão judicial final, o Representado, no caso
de ainda não ter finalizado a entrega, já terá concluído a distribuição das máscaras
por todo o município de Assu, e assim se promovido pessoalmente com finalidade
eleitoreira.
Toda essa situação exige a adoção de medidas imediatas pelo Poder
Judiciário, que se torna responsável pela solução da demanda a partir do momento da
propositura da ação.
Em face disso, e presentes os requisitos exigidos em Lei, sendo plenamente
aplicável a medida os ditames previstos no Código de Processo Civil no que concerne às
medidas de urgência, requer o Ministério Público Eleitoral que Vossa Excelência se digne

Assinado eletronicamente por: FERNANDA BEZERRA GUERREIRO LOBO - 26/05/2020 17:29:35
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052617293355500000001228232
Número do documento: 20052617293355500000001228232

Num. 1315231 - Pág. 14

a conceder a medida cautelar ora pleiteada, no sentido de fixar, em desfavor do ora
Representado, o Prefeito de Assu, Sr. Gustavo Montenegro Soares (PL), a
obrigação de fazer/não fazer consistente nas seguintes providências:

a) Determinar que cesse, imediatamente, a distribuição de “máscaras”
ou quaisquer outros itens de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (como álcool
em gel, sabão líquido, luvas ou outros itens similares), nas cores do partido de que é
filiado, sendo elas vermelha e azul;
b) Determinar que se abstenha de distribuir à população assuense,
caso ainda tenha em estoque, máscaras na cor vermelha ou azul;
c) Determinar que, imediatamente, se abstenha de promover-se
pessoalmente, com a finalidade de obtenção futura de apoio eleitoral ou de votos,
praticando ações que caracterizem propaganda eleitoral durante o período vedado por lei.

Requer, ainda a aplicação de multa pessoal por dia de descumprimento
de eventual decisão favorável ao pleito de urgência, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
por cada ato informado nas alíneas “a”, “b” e “c” acima.

V - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a esse douto
Juízo Eleitoral que:
1) conceda, inaudita altera pars, a liminar nos termos acima requeridos pelo Parquet
eleitoral;
2) determine a citação do Representado representada para responder à presente, e, se
necessário, ser ouvido em Juízo;
3) determine ao Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral que certifique nos autos se a
unidade tomou conhecimento de qualquer outra propaganda antecipada nessa Zona
referente ao citado Prefeito;
4) declare a procedência da presente medica cautelar, confirmando o pleito de tutela
de urgência para, ao fim, condenar o Prefeito de Assu/RN:
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4.1) a cessar, imediatamente, a distribuição de “máscaras” ou quaisquer outros itens
de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (como álcool em gel, sabão líquido,
luvas ou outros itens similares), nas cores do partido de que é filiado, sendo elas
vermelha e azul;
4.2) se abster de distribuir à população assuense, caso ainda tenha em estoque,
máscaras na cor vermelha ou azul;
4.3) se abster de promover-se pessoalmente, com a finalidade de obtenção futura de
apoio eleitoral ou de votos, praticando ações que caracterizem propaganda eleitoral
durante o período vedado por lei.
Requer, ainda, a fixação de multa pessoal e diária no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrada por dia de descumprimento da decisão judicial, a ser
suportada pessoalmente pelo ora Representado.
Pugna que as intimações dos atos processuais sejam pessoais em nome
desta Promotoria Eleitoral.
Embora já tenha apresentado o Ministério Público Eleitoral prova préconstituída do alegado, protesta, outrossim, pela produção de prova documental e
testemunhal, as quais se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive
no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação da contestação.
O Ministério Público Eleitoral esclarece, por fim, que o Representado
será notificado nos autos da Notícia de Fato nº 02.23.2372.0000347/2020-76, em
trâmite nesta Promotoria de Justiça, para que se manifeste, sendo ao final
analisado o cabimento da representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9504/97,
cumprindo, inclusive, o regramento previsto no art. 308 do Código de Processo
Civil (pedido principal em cautelar antecedente).
Deixa-se de atribuir valor à causa, haja vista a inexistência de custas ou
condenação em honorários sucumbenciais nos feitos eleitorais.
Assu/RN, 26 de maio de 2020.
Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo
Promotora Eleitoral
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO)
Telefone: (84) 99972-4684 www.mprn.mp.br e-mail:gaeco.secretaria@mprn.mp.br

DISQUE DENÚNCIA Nº 286/2020-GAECO/MPRN

EXTRATO DE DENÚNCIA 286/2020

DADOS BÁSICOS
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comunicação
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Denunciante

Contato

18/05/2020

07:00

04

Anônima

------------
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Bairro

Cidade/UF

Rua Vereador José Bezerra de Sá, 588

Bela Vista

Assu/RN
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RESUMO
Foi recebido denúncia (via WhatsApp Disque Denúncia MPRN), que na cidade de
ASSU/RN, o Prefeito GUSTAVO MONTENEGRO SOARES mandou a Prefeitura fazer
máscaras na cor vermelha, cor que é de seu partido político, e distribuir para a
população usar.
Segundo denúncia, os funcionários da prefeitura usam máscaras de cor branca e preta,
já as distribuídas a população é de cor vermelha, cor predominante do partido do
gestor municipal (PR), caracterizando campanha política antecipada.
Segue em anexo áudio e link da denúncia.

DADOS ADICIONAIS

DESPACHOS
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sábado, 16 de maio de 2020
MP e TSE deve investigar Prefeito de Assu por distribuição de mascaras na cor partidária
Até que em fim a prefeitura está entregando as mascaras doadas com o dinheiro do café santa clara, Governo Estadual e cia.
Na imagem abaixo, os funcionários da prefeitura usam mascaras de cor branca e preta, já na distribuição para a população supostamente a cunho
eleitoral, devido o partido do gestor municipal ser PR da cor predominante VERMELHA . As mascaras foram confeccionadas pela prefeitura, de
acordo com as regras do sistema eleitoral brasileiro, esta doação pode caracterizar campanha eleitoral antecipada. veja !

Postado por Paulo Fonseca às 07:03
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Sobe para 71 casos confirmados de covid-19 e 04 óbitos em Assu Os números crescem no município, por falta de ações do prefeito médico...

Quem sou eu

Paulo Fonseca
Blog de noticias locais, Regionais e Nacional. Apresentamos para o leitor, um conteúdo com veracidade nas informações, com transparência e
confiança nos relatos e matérias aqui apresentadas.
Visualizar meu perfil completo
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JUSTIÇA ELEITORAL
029ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN

AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600017-35.2020.6.20.0029 / 029ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REU: GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

DECISÃO

Trata-se de ação cautelar movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face de GUSTAVO MONTENEGRO SOARES, onde foi postulado o deferimento de liminar para
que este se abstenha de distribuir à população de Assu máscaras ou qualquer outro item de
prevenção contra a covid-19 que tenha as cores do partido ao qual é filiado, quais sejam,
vermelha ou azul; cessar a distribuição, caso ainda tenha em estoque, de máscaras de proteção
nas cores vermelha ou azul e que se abstenha de realizar promoção pessoal com a finalidade de
obtenção de apoio e votos, através de práticas que caracterizem propaganda eleitoral antecipada.
Para tanto, o requerente argumentou que, em 24 de maio de 2020, tomou
conhecimento de que o demandado, atual prefeito de Assu, passou a distribuir gratuitamente na
cidade máscaras de prevenção ao contágio do novo coronavírus na cor vermelha, que é a cor do
partido político ao qual é filiado – Partido Liberal, além do que foi a cor usada na sua última
campanha para o cargo eletivo que atualmente ocupa.
Alegou que instaurou procedimento para apurar a notícia, tendo constatado sua
veracidade, o que vem a configurar propaganda eleitoral em período vedado, vez que implica em
promoção pessoal do demandado, com o intuito de obter apoio político para as eleições
municipais previstas para o corrente ano.
Juntou fotos do instagram oficial da Prefeitura de Assu, das redes sociais do
demandado, além de matérias publicadas em blogs.
Alegou ainda que, em 08 de maio de 2020, chegou a ser publicado vídeo nas
redes sociais da Prefeitura, onde o demandado exibia a aquisição de 10.000 (dez mil) máscaras,
sendo que 5.000 (cinco mil) delas na cor vermelha, bem assim que o vídeo veio a ser apagado e
já não mais estava disponibilizado na data de 26 de maio de 2020, quando do ajuizamento da
presente ação. Afirmou, porém, que foi possível obter uma imagem onde o requerido aparece ao
lado das máscaras em questão.
Sustentou que o expediente utilizado pelo demandado de distribuição à
população de item de prevenção à Covid-19 evidencia ato de promoção pessoal através de
mídias sociais, em período proibido por lei, tendo o potencial de prejudicar a isonomia da próxima
disputa eleitoral .
Argumentou que o requerido, ao distribuir máscaras da cor de seu partido e por
ele utilizada em sua última campanha eleitoral, vinculou sua imagem a tal distribuição, a qual
deveria ter caráter apolítico, transformando tal fato em ato de promoção pessoal. Alegou, por fim,
que o intuito do demandado não foi apenas o de promover a prevenção de contágio de novo
coronavírus, mas também o de se promover e se beneficiar eleitoralmente.
É o relatório. Decido.
Acerca do pedido de urgência, dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
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Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental.
(...)
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para
efetivação da tutela provisória.
(…)
Art. 300. 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.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória
(…)
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
De outro, acerca da propaganda eleitoral, dispõem os arts. 36 e 36-A da Lei
9.504/97:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na
quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista
à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na
televisão.
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
(…)
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
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(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
(…)
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
§ 6o É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(…)
1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Acerca do que se configura propaganda para fins eleitorais, o Superior Tribunal
Eleitoral proferiu as seguintes decisões colhidas de sua jurisprudência:
ELEIÇÕES 2014. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INTERNET.
FACEBOOK. CONTA PESSOAL. ALUSÃO À PRÉ-CANDIDATURA. POSIÇÃO
DO PRÉ-CANDIDATO EM PESQUISA. 1. Na linha do entendimento desta Corte
firmado no julgamento do REspe nº 29-49, "a
utilização dos meios de divulgação de informação disponíveis na internet é
passível de ser analisada pela Justiça Eleitoral para efeito da apuração de
irregularidades eleitorais, seja por intermédio dos sítios de relacionamento
interligados em que o
conteúdo é multiplicado automaticamente em diversas páginas pessoais, seja por
meio dos sítios tradicionais de divulgação de informações". 2. Atualmente, entre
os diversos aplicativos de relacionamento social disponíveis na internet, o
Facebook se
revela o mais difundido, estimando-se a existência de muitos milhões de contas
ativas. 3. No caso em exame, o agravante fez alusão à sua pré-candidatura e
afirmou ser sobrinho do ex-governador do Distrito Federal na própria
identificação do perfil
criado antes do dia 6 de julho de 2014 - início do período permitido para a
realização de propaganda eleitoral -, além de ter divulgado, na sua página, dados
relativos a suposta pesquisa em que figuraria em primeiro lugar no Lago Sul,
segundo lugar comocandidato do PRTB e vigésimo quarto lugar geral para
deputado distrital. 4. Tais informações enquadram-se no conceito de propaganda
eleitoral estabelecido por esta Corte, segundo o qual "propaganda eleitoral é
aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto
ao exercício de função pública" (AgR-REspe nº 167-34, rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 10.4.2014; AgR-REspe nº 1159-05, rel. Min. Otávio Noronha, DJe de
31.3.2014; REspe nº 15.732, rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de 7.5.99.) 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 12576,
Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 105, Data 05/06/2015, Página 156/157)
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Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Multa.
Mensagem de agradecimento. Jornal. Caracterização.
1. A fim de verificar a existência de propaganda subliminar, com propósito
eleitoral, não deve ser observado tão-somente o texto dessa propaganda, mas
também outras circunstâncias, tais como imagens, fotografias, meios, número e
alcance da divulgação.
2. Hipótese em que as circunstâncias registradas no acórdão recorrido trazem
clara mensagem de ação política, em que se destaca a aptidão do beneficiário da
propaganda para exercício de função pública.
3. Reexame de matéria fática. Impossibilidade. Dissenso jurisprudencial.
Ausência.
Recurso não conhecido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 19905, Acórdão de , Relator(a) Min. Fernando
Neves, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 22/08/2003, Página
128)

Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que "propaganda eleitoral é
aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo
que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a
concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública"
Nesse conceito, portanto, também se insere a chamada propaganda de caráter
subliminar, onde a mensagem que se busca passar não é feita de forma direta, mas através de
elementos que possam levar o eleitor a associar a imagem do candidato a determinado fato ou
ação.
No caso em análise, observa-se que há elementos a indicar, em princípio, que o
demandado, na qualidade de prefeito da cidade de Assu, veio a promover a distribuição gratuita,
junto a população da localidade, de máscaras para uso na prevenção do contágio da Covid-19,
sendo parte delas na cor vermelha.
Tal fato restou evidenciado através do exame das informações extraídas de blogs
do Estado que acompanharam a inicial; da foto do demandado juntada aos autos onde ele foi
retratado ao lado de um número considerável de máscaras, sendo metade delas na cor
vermelha; além das fotos indicando que funcionários da prefeitura estavam realizado a respectiva
distribuição.
Nessas circunstâncias, é preciso pontuar, em primeiro lugar, que o requerido, na
qualidade de prefeito, tem a função de, através da Secretaria de Saúde do município, promover a
distribuição de tal equipamento de proteção, principalmente no presente momento em que o
mundo enfrenta uma grave pandemia envolvendo a Covid-19, sendo o uso de máscaras um meio
eficiente de prevenção do contágio, conforme amplamente divulgado por autoridades de saúde
do país.
Ocorre que tal providência deve, por óbvio, observar todos os princípios da
Administração Pública, entre eles o da impessoalidade. Nesse aspecto, o art. 37, §1º, da
Constituição Federal proíbe que, em publicidade de atos de governo, constem símbolos ou
imagens de venham a caracterizar promoção pessoal de autoridade pública.
Como é notório na cidade, o demandado é pré-candidato a reeleição ao cargo de
prefeito, além do que a específica cor vermelha foi símbolo de sua última campanha e é uma das
cores de seu atual partido.
Nessa perspectiva, fica claro que a distribuição de máscaras vermelhas por ordem
do requerido vem a importar em evidente propaganda eleitoral antecipada, na medida em que o
demandado não adotou tal providência de forma impessoal. Ao contrário, apresentou-se para o
público do município como responsável pela aquisição das máscaras, vinculando o produto à cor
de sua campanha, o que emite a mensagem subliminar de que o requerido seria o mais
habilitado a ocupar o cargo público em questão, de modo a começar a exercer uma influência na
escolha dos eleitores, fazendo do fato uma nítida alusão a sua candidatura.
Imagine-se, nessas circunstâncias, que todos os que receberam a máscara
vermelha passarão, por óbvio, a usá-las, servindo como meio de propaganda eleitoral do
demandado, sendo que com a circunstância de que receberam o bem em função de ato
praticado pelo pré-candidato, o que é vedado pela legislação eleitoral.
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Assim, como bem pontuou a representante do Ministério Público, observa-se, em
princípio, que o intuito do demandado não foi só o de promover ações de enfrentamento da
pandemia no município, mas também o de obter um ganho eleitoral com tal ação, o que
configura evidente propaganda irregular, a qual deve ser combatida.
Com efeito, o período de propaganda eleitoral somente é permitido a partir de 15
de agosto do corrente ano, conforme disciplina o art. 36 da Lei 9.504/97. Além disso, mesmo no
período permitido, é proibida a distribuição de brindes ou qualquer outro bem que possa
proporcionar vantagem a eleitores, conforme dispõe o art. 39, § 6º , da referida lei. Logo, a
distribuição de máscaras se insere em tal proibição, a qual também deve alcançar o período
anterior à data acima indicada.
Ainda acerca do tema, o Tribunal Regional Eleitoral do RN decidiu recentemente
pela configuração de propaganda eleitoral irregular a distribuição de kits com sabão e álcool em
gel para a prevenção da Covid-19 por vereadora do município de Parnamirim, conforme noticiado
em seu site no dia 21.05.2020, estando a decisão pendente de publicação.
No caso em análise, embora não conste a informação de que, nas máscaras
distribuídas, havia o nome do demandado, elas foram confeccionadas, como dito, na cor
vermelha utilizada em sua última campanha, trazendo, portanto, uma vinculação à sua
candidatura.
Assim, é de se concluir que restaram evidenciados os requisitos necessários ao
deferimento da medida de urgência, posto que ficou demonstrada a probabilidade do dirito
apontado pelo requerente, bem assim o perigo da demora no deferimento da medida postulada,
já que a proibição de propaganda antecipada e irregular busca, em última análise, a garantir a
isonomia no pleito eleitoral, evitando o abuso do poder econômico.
No entanto, quanto ao pleito para que o demandado se abstenha de realizar
promoção pessoal com a finalidade de obtenção de apoio e votos, através de práticas que
caracterizem propaganda eleitoral antecipada, este não pode ser atendido tendo em vista que diz
respeito a evento futuro e incerto, devendo o requerido ser responsabilizado oportunamente,
conforme as previsões legais já existentes, em caso de eventualmente incorrer em tais práticas,
eis que é vedado ao juiz proferir sentença condicional, nos termos do que dispõe o art. 492,
parágrafo único do CPC.
Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR e
determino a intimação do requerido para, de forma imediata, se abster de distribuir máscaras de
proteção ou qualquer outro item de prevenção ao contágio da covid-19 que tenham sido
confeccionados nas cores vermelha e de seu partido político (vermelha e azul), devendo,
igualmente, cessar a distribuição das máscaras já adquiridas nas condições acima indicadas, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Ressalte-se que, diante da importância da máscara de proteção para a população
no atual contexto de pandemia, é de se destacar a possibilidade de distribuição das máscaras já
adquiridas em questão somente se ficar demonstrado perante este juízo que já foram adotadas
as providências para a remoção do fato que tornaram sua distribuição ilegal e após expressa
autorização judicial, que será antecedida, se for o caso, da necessária fiscalização.
Publique-se. Intimem-se.
Cite-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar
as provas que pretende produzir.
Certifique-se acerca da informação postulada no item 3 da petição inicial.
Após, aguarde-se o prazo de trinta dias para a realização do pedido principal por
parte do requerente, nos termos do que dispõe o art. 308 do CPC.
Assu, 27 de maio de 2020.
Suzana Paula de A. Dantas Corrêa
Juíza Eleitoral
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