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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
3ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – NATAL

Rua dos Tororós, 1839, Lagoa Nova, Natal/RN – Tel.: 99684-2118/99972-4870

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  JUÍZA  DE  DIREITO  DA  3ª  ZONA  ELEITORAL  DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do órgão de execução

que oficia perante essa 3ª Zona Eleitoral, no exercício das atribuições conferidas pelo art.

129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; pelos artigos 24, incisos VI e VII; 35,

inciso V e 245, §3º, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); pelo art. 96, inciso I, da

Lei  nº  9.504/97;  pelos arts.  78 e 79 da Lei  Complementar  nº  75/93 e art.  64 da Lei

Complementar Estadual nº 141/96, vem, perante Vossa Excelência, propor a presente

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

em desfavor de ÁLVARO COSTA DIAS, brasileiro, natural de Caicó/RN, atual Prefeito do

Município da Natal/RN, filho de Adjunto Dias de Araújo e de Cleonice Costa Dias, CPF

182.615.664-04, RG 230.291-ITEP/RN, com endereço profissional na sede do Governo

Municipal,  situada na rua  Ulisses Caldas,  nº  81,  Centro,  Natal/RN,  CEP 59.025-090,

telefone (84)3232-8845, residente e domiciliado na rua Cláudio Machado, nº 541, apto.

1500, bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.012-310, pelos fatos e fundamentos a seguir

expostos.

1. DOS FATOS

A Promotoria de Justiça Eleitoral com atribuições perante a Terceira Zona

Eleitoral,  através  de  vários  expedientes  encaminhados  pela  Procuradoria  Regional

Eleitoral, tomou conhecimento da possível prática de propaganda eleitoral antecipada por

parte de Álvaro Costa Dias, atual prefeito de Natal/RN, postulante a reeleição no pleito de

2020.

Num. 2811177 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVIO ROBERTO SOUZA LIMA - 24/07/2020 10:39:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072410395141700000002592966
Número do documento: 20072410395141700000002592966



Segundo emerge da documentação apresentada e consulta a internet, o

Prefeito de Natal, declaradamente pré-candidato a reeleição, vem, nos últimos meses,

publicando em suas Redes Sociais as ações implantadas pelo município de Natal/RN no

combate a pandemia decorrente do Coronavírus, contudo, o representado vincula todo o

mérito a sua pessoa, ou seja, informa a população que ele, Prefeito Álvaro Dias, é o autor

das  ações,  quando,  na  realidade  se  trata  de  ações  de  governo,  o  que  caracteriza

propaganda eleitoral antecipada.

Inicialmente, no dia 25 de março de 2020, o representado postou em seu

Instagram,  imagem  da  higienização  do  transporte  coletivo,  com  os  dizeres

“HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS REFORÇADA”, e, ao final, na parte inferior da imagem,

ÁLVARO DIAS-PREFEITO DE NATAL”.

No dia 29/04/2020, o representado, publicou em seu Twitter a imagem de

uma  face  coberta  por  uma  máscara  de  proteção,  com  o  registro  da  palavra

“ESPERANÇA”,  a  mensagem “NÃO TIRE A ESPERANÇA DO ROSTO”,  e  no  canto

inferior direito, o nome “ÁLVARO DIAS – PREFEITO DE NATAL”.
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Em sequência, no dia 30/06/2020, o representado publicou em seu perfil

do  facebook sua própria foto, onde utiliza uma máscara, e ao centro escrito “VAMOS

DISTRIBUIR 1 MILHÃO DE COMPRIMIDOS DE IVERMECTINA PARA A POPULAÇÃO

SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS”, e abaixo, o nome “ÁLVARO DIAS –  PREITO DE

NATAL”.

No dia 05/07/2020, o representado publicou em seu perfil na rede social

instagram uma foto sua, utilizando uma máscara e segurando um microfone, contendo a

mensagem “VAMOS VENCER ESSA GUERRA”, ao lado esquerdo; ‘DRIVE-THRU DE

TESTAGEM EM MASSA, 50 NOVOS RESPIRADORES, 134 NOVOS PROFISSIONAIS

DE  SAÚDE  CONVOCADOS,  CRIAÇÃO  DO  CENTRO  DE  ENFRENTAMENTO  DA

COVID-19, DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS”, a direita;  e por fim abaixo, o

nome “ÁLVARO DIAS – PREITO DE NATAL”.
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Além das publicações acima destacadas, o representado publicou outras

10(dez) postagens com as mesmas características, que se encontram anexas a presente

Representação.

Trata-se,  pois,  de  manifestação  pública  com  evidente  escopo  de

promoção  pessoal  e  cooptação  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.

2. 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.

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 Ribeiro1:

1  Apud Vera Maria Nunes Michels. Direito eleitoral. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2002, 
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“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 rá-
dio 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 co-
nhecimento, 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 candidatura,
a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes
atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusi-
ve 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, ob-
servado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir trata-
mento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013);

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fe-
chado 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 divul-

p. 71.
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gadas 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 mate-
rial 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; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013);

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, in-
clusive 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 parti-
do, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas par-
tidárias. (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, data que foi alterada para o dia 27 de setembro de 2020, devido a

promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020. 

Interpretando  a  norma  acima  referida,  conclui-se  que  constitui

propaganda eleitoral  antecipada e,  portanto,  ilegal,  toda manifestação,  direta ou sub-

reptícia, na qual o postulante a cargo eletivo tenta cooptar o voto dos eleitores, por meio

de divulgação de suas qualidades e propostas antes do dia 27/09/2020.

Neste sentido, segue a jurisprudência. Vejamos:

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVOS  REGIMENTAIS.  RECURSOS
ESPECIAIS  ELEITORAIS.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. CONDUTA VEDADA. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. NÃO PROVIMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA 
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1. No juízo originário, foi proposta ação de investigação judicial eleitoral
em face dos agravantes,  com a narrativa dos seguintes  fatos:  (i)  a
divulgação, pelos então mandatários, de propaganda em favor de
parente e sucessor político, veiculada no perfil oficial da prefeitura
do Município de Caravelas/BA; e (ii)  cessão ao então candidato
beneficiário do conteúdo elaborado e publicado pela prefeitura, o
qual, por sua vez, utilizou como material de propaganda eleitoral. 
2. Segundo as instâncias ordinárias, os agravantes, ao apresentarem
defesa  no  juízo  competente,  não  impugnaram  o  teor  da  prova
documental  apresentada  com  a  exordial  e,  conquanto  tenham
requerido a oitiva de testemunhas, se limitaram a aludir à subsunção
ou não dos fatos à prática ilícita suscitada na peça vestibular.
3. Por considerar devidamente instruído o feito e ausente controvérsia
sobre a utilização abusiva da propaganda, o Juízo Eleitoral de primeiro
grau  indeferiu  a  prova  testemunhal  requerida  e  proferiu  julgamento
antecipado da lide, julgando procedente o pedido formulado na ação de
investigação judicial eleitoral, em razão da prática de conduta vedada
e abuso do poder político consistente em publicidade institucional
veiculada no Facebook, em período vedado, pelo então prefeito do
Município de Caravelas/BA - Jadson Silva Ruas -, com o intuito de
beneficiar os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito por
ele apoiados - Josiel Souza Cruz e de José Cruz dos Anjos -, os
quais reproduziram tais publicações em suas páginas pessoais,
relacionando-as a suas candidaturas. 
4. O Tribunal de origem, em votação unânime, negou provimento ao
recurso  e  manteve  a  sentença,  confirmando  a  condenação  por
inelegibilidade, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90.
5.  Na  decisão  agravada,  foi  dado  provimento  parcial  ao  recurso
especial  de  Jadson  Silva  Ruas,  apenas  para  afastar  a  pecha  de
protelatórios dos embargos opostos e afastar as multas aplicadas pela
Corte Regional, mantendo-se, porém, as condenações impostas pela
Corte  Regional  Eleitoral  em razão  da  prática  de  conduta  vedada  e
abuso do poder político. EXAME DOS AGRAVOS INTERNOS
6. Ausente a alegada ofensa ao aos arts. 1.022 e 489, II, § 1º, IV e VI,
do  Código  de  Processo  Civil,  porquanto  o  Tribunal  a  quo,  ao
fundamentar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, adotou
perspectiva  diversa  da  propugnada  pela  parte,  ressaltando  a
possibilidade de o magistrado indeferir as diligências que se mostrarem
inúteis ou protelatórias.
7.  Se  a  Corte  de  origem  se  manifesta  sobre  a  adequação  do
indeferimento  da  prova  testemunhal  e  do  julgamento  antecipado da
lide, fica prejudicada a alegação de que deveria ter sido observado o
disposto no art.  22, VI,  da Lei  Complementar 64/90, o qual  prevê a
realização de diligências, ex officio ou a requerimento das partes, após
a realização da audiência de instrução.
8.  "A  omissão  no  julgado  que  enseja  a  propositura  dos  embargos
declaratórios é aquela referente às questões trazidas à apreciação do
magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas,
explícita  ou  implicitamente"  (ED-AgR-REspe  312-79,  rel.  Min.  Felix
Fischer, PSESS em 11.10.2008).
9. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é possível o
julgamento antecipado da lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art.
22 da Lei Complementar 64/90, desde que os elementos constantes
dos autos sejam suficientes para o exame da controvérsia, a exemplo
de quando o conjunto probatório posto na inicial não é impugnado e se
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mostra  verdadeiro.  Inaplicabilidade  dos  paradigmas  indicados  pelos
agravantes, por ausência de similitude fática.
10. O julgamento antecipado da lide, na espécie, não implicou mácula
aos  arts.  9º  e  10  do  Código  de  Processo  Civil,  visto  que  os  réus
apresentaram defesa - na qual se limitaram a sustentar que não houve
ilicitude nas publicações - e o juiz proferiu sentença adstrita aos fatos e
aos fundamentos jurídicos lançados na petição inicial.
11. Não constitui fundamento jurídico novo, apto a atrair a incidência do
art. 10 do diploma processual civil, a circunstância de o órgão julgador
atribuir  correta  capitulação  dos  fatos  narrados  na  inicial.  Afinal,
segundo jurisprudência formada perante o Código de Processo Civil de
1973 e confirmada após a vigência do de 2015, "os limites do pedido
são demarcados pela ratio petendi substancial, vale dizer, segundo os
fatos imputados à parte passiva, e não pela errônea capitulação legal
que deles  se  faça"  (AI  3.066,  rel.  Min.  Sepúlveda Pertence,  DJ  de
17.5.2002).
12.  A  matéria  alusiva  ao  caráter  unilateral  das  provas  retiradas  da
internet  e  da  alegada  necessidade  de  confirmação  mediante  ata
notarial  não  foi  decidida  pela  Corte  de  origem  nem  constou  dos
embargos  de  declaração  opostos,  de  modo  que  se  afigura
incognoscível,  por  falta  de  prequestionamento,  a  teor  do  verbete
sumular 72 desta Corte Superior.
13.  O Tribunal  Regional  Eleitoral  da Bahia,  soberano no exame de
fatos  e  provas,  entendeu  devidamente  demonstrado  o  nexo  de
causalidade  entre  a  veiculação  das  propagandas  institucionais  da
prefeitura do Município de Caravelas e o desequilíbrio do pleito, haja
vista  que  tais  publicações,  além de terem sido reproduzidas no
perfil  oficial  do  órgão  público,  foram  veiculadas  nas  páginas
pessoais dos candidatos, como material de propaganda eleitoral
diretamente relacionado às suas candidaturas.
14. Para alterar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - o
qual  concluiu  que  as  provas  dos  autos  foram  suficientes  para
demonstrar  a  configuração  de  conduta  vedada  e  abuso  do  poder
político, com gravidade para desequilibrar a disputa eleitoral  -,  seria
necessário efetuar o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em
sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
15.    Segundo a Corte Regional Eleitoral, a gravidade do ilícito foi  
extraída a partir do aspecto de propaganda pessoal custeada com
dinheiro público, revelando confusão entre a finalidade pública da
publicidade institucional e os desideratos privados da propaganda
eleitoral  .   A revisão desse juízo, a fim de verificar se a reprodução do
conteúdo  foi  de  menor  repercussão,  ou  mesmo  se  os  agravantes
seriam meros beneficiários, demandaria o reexame da prova dos autos,
vedado  no  recurso  especial.  Agravos  regimentais  a  que  se  nega
provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 52798, Acórdão, Relator(a)
Min.  Sergio  Silveira  Banhos,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça
eletrônico, Data 11/09/2019). Grifos acrescidos.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO, VICE-PREFEITO E COLIGAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS E PROPAGANDA ANTECIPADA. ART. 36, 73,
I, II  E VI,  "B" E 74, DA LEI Nº 9.504/97. ART. 22, XIV, DA LC N°
64/90.  ABUSO  DO  PODER  POLÍTICO  E  PROPAGANDA
ANTECIPADA. CARACTERIZADOS. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO
DE  BENS  PERTENCENTES  À  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
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MUNICIPAL PARA PROMOVER A CANDIDATURA DO CANDIDATO
A  PREFEITO  REPRESENTADO  ATRAVÉS  DE  PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO ATRAVÉS
DE  INTERNET,  REDES  SOCIAIS  E  APLICATIVO  ELETRÔNICO
'WHATSAPP'.  MATERIAL  PROPAGANDÍSTICO  COM  VÍDEOS
CONTENDO  IMAGENS  DO  ALCAIDE,  SENDO  QUE  ESTE,
PESSOALMENTE,  APRESENTA  AS  AÇÕES  DO  SEU  GOVERNO
ENQUANTO  TITULAR  DO  PODER  EXECUTIVO  DO  MUNICÍPIO.
AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA  IMPESSOALIDADE.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  37,  §  1°,  DA  CF/88.  PRECEDENTE.  GRAVIDADE  DA
CONDUTA  CARACTERIZADA.  COMPROMETIMENTO  DA  LISURA
DO  PLEITO.  ABUSO  DO  PODER  POLÍTICO  CONFIGURADO.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  (RECURSO
ELEITORAL nº 36971, Acórdão, Relator(a) Min. Claudia Lúcia Fonseca
Fanucchi, Publicação:  DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-
SP, Data 25/05/2017). Grifos acrescidos.

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
UTILIZAÇÃO  DE  SITE  INSTITUCIONAL  PARA  FINS
ELEITOREIROS. PROPÓSITO PROMOCIONAL DO RECORRENTE,
ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. VILIPÊNDIO AO ART. 37,  §1º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 36 DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO
EXAUSTIVA DE MATÉRIAS COM A FOTO DO RECORRENTE EM
PERÍODO QUE ANTECEDEU AO INÍCIO DO PERMITIDO PARA A
PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA ARBITRADA EM VALOR QUE
ATENDEU  ÀS  BALIZAS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 
Preliminar de publicidade institucional realizada em período permitido. 
Referindo-se a questão preliminar ao próprio mérito, a mesma deve ser
examinada quando da análise da questão de fundo.
 Mérito
 1. A publicação de matérias, no site oficial do governo municipal, em
que  se  enaltece  a  imagem  do  recorrente  na  realização  de
programas, obras e feitos, em período prévio ao permitido para a
realização de propaganda eleitoral, configura burla à legislação de
regência, eis que revela-se apto a comprometer, à clarividência, o
equilíbrio de chances entre os candidatos ao prélio;
 2. Nesse diapasão, entende-se que a multa foi aplicada em valor que
prestou homenagem às balizas determinadas pela razoabilidade e pela
proporcionalidade, não cabendo sua minoração;

 3.  Recurso a  que se nega provimento.  (RECURSO ELEITORAL n

9863,  ACÓRDÃO  n  712  de  24/07/2017,  Relator(aqwe)  FÁBIO

ALEXSANDRO COSTA BASTOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça

Eletrônico, Data 28/07/2017). Grifos acrescidos.

Noutro giro, a Lei nº 9.504/97 preleciona que a representação relativa à

propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento

do  beneficiário,  caso  este  não  seja  por  ela  responsável  (art.  40-B).  In  casu,  a

responsabilidade  do  pretenso  candidato,  está  demonstrada,  pois  ele  mesmo  vem

divulgando a distribuição das refeições em suas redes sociais, tendo pleno conhecimento
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da sua irregularidade, conforme revela fotografias incluídas e anexadas na petição inicial.

Apenas  para  contextualizar  o  entendimento  ora  exposto  com  a

jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral, por seu turno, já decidiu sobre a questão da

seguinte forma:

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  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
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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).

No  caso  desta  representação  eleitoral,  o  Ministério  Público,  na  sua

função de zelar pelo princípio da igualdade e pela observância das normas eleitorais,

tomou conhecimento de que Álvaro Costa Dias, atual prefeito do município do Natal/

RN, pré-candidato a reeleição, vem se beneficiando da propaganda institucional,

vinculando as ações do governo municipal sua própria imagem, caracterizando-se,

portanto, uma promoção indevida, tudo isso em período anterior àquele permitido

por lei para a divulgação de propagandas eleitorais.

Diante  desse cenário,  considerando o  princípio  do  controle  judicial  da

propaganda, bem como ao fato de caber a Justiça Eleitoral 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

questão.

3. DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

Concretizada como forma de suprir as mazelas que o tempo do processo

causa à parte que tem razão, almejando dividir razoavelmente o tempo de duração do

processo, a tutela de provisória de urgência antecipada busca adiantar os efeitos práticos

do futuro provimento final da procedência da demanda.

Neste sentido, inclusive, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni2, in

verbis:

[...] é correto dizer que a tutela antecipatória visa apenas a distribuir o
ônus do tempo do processo. É preciso que os operadores do direito
compreendam  a  importância  do  novo  instituto  e  o  usem  de  forma
adequada. Não há motivos para timidez no seu uso, pois o remédio
surgiu  para  eliminar  um mal  que  já  está  instalado,  uma vez  que o

2  MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 2.º, Ed. Revista dos Tribunais, p.

229.
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tempo do processo sempre prejudicou o autor que tem razão […].

A tutela provisória é proferida mediante juízo de cognição sumária, ou

seja, com base num juízo de probabilidade, onde ainda não há a certeza do direito, mas

existe a aparência deste direito.

Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 294,

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A  tutela  provisória  de  urgência,  por  sua  vez,  divide-se  em cautelar  –

garantidora do resultado útil e eficaz do processo – e a tutela antecipada – satisfativa do

direito da parte no plano fático. Além disso, a tutela provisória de urgência, seja cautelar

ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente – antes do início do processo

– ou incidental – dentro do processo principal.

Como  se  vê,  a tutela  provisória  de  urgência  antecipada  é  uma

providência  que tem natureza mandamental,  com o  escopo de  entregar  ao  autor  da

demanda, de forma total ou parcial, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus

efeitos. É espécie de tutela satisfativa no plano fático, conferindo ao requerente o bem da

vida buscado na ação de conhecimento.

Em  que  pese  a  expressão  “poderá”  eventualmente  suscite  dúvidas

quanto  à  possível  discricionariedade  do  magistrado  na  concessão  dessa  tutela

antecipatória, constitui-se, em verdade, uma obrigação, sendo dever do juiz concedê-la,

desde que presentes os requisitos autorizadores.

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.

Nesse ínterim, exige-se a presença de  elementos que evidenciem a

probabilidade  do  direito,  além  da  comprovação  de  que  não  sendo  protegido
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imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, diante do perecimento do

direito. 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 Representado tem praticado, durante as últimas semanas, atos

que caracterizam propaganda eleitoral extemporânea.

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 pré-candidato

continuará realizando a conduta irregular por todo o município de Natal e assim se

promovendo 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 esta representação eleitoral os ditames previstos no Código de Processo Civil

no  que concerne às  medidas antecipatórias de urgência,  requer o  Ministério  Público

Eleitoral  que  Vossa  Excelência  se  digne  a  conceder  a medida  antecipatória  de

urgência ora pleiteada,  no sentido de  fixar,  em desfavor da ora Representado,  a

obrigação de fazer consistente nas seguintes providências:

a) Determinar que  cesse, imediatamente, as publicações,  em suas

Redes Sociais, das ações implantadas pelo município de Natal/RN;

b) 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 descumprimento de

eventual decisão favorável ao pleito de urgência, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
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4. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral  requer a esse douto

Juízo Eleitoral que:

1) conceda, inaudita altera parts, a tutela antecipada de urgência nos termos acima

requeridos pelo Ministério Público Eleitoral;

2)  determine  a  citação de  Álvaro  Costa  Dias,  ora  representado,  para  responder  à

representação e ser ouvida em Juízo, se necessário;

3) determine ao Chefe de Cartório da 3ª Zona Eleitoral que certifique nos autos se a

unidade  tomou  conhecimento  de  qualquer  outra  propaganda  antecipada  nessa  Zona

referente ao citado pré-candidato;

4)  declare a procedência da presente Representação, confirmando o pleito de tutela

de urgência para, ao fim, condenar o Representado:

4.1) Determinar que cesse, imediatamente, as publicações, em suas Redes Sociais,

das ações implantadas pelo município de Natal/RN;

4.2)  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.;

4.3)  ao pagamento da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal nº

9.504/97, em valor entre 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.

Requer,  ainda,  a  fixação  de  multa  pessoal  e  diária no  valor  de  R$

1.000,00 (hum 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 pré-

constituída  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.
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Deixa-se de atribuir valor à causa, haja vista a inexistência de custas ou

condenação em honorários sucumbenciais nos feitos eleitorais.

Natal/RN, 24 de julho de 2020.

(assinada digitalmente)
Sílvio Roberto Souza Lima

Promotor Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600052-73.2020.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
REPRESENTADO: ALVARO COSTA DIAS 
  
  

DECISÃO
 

I - RELATÓRIO
            Trata-se de Representação Eleitoral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida pelo
Ministério Público Eleitoral em desfavor de ÁLVARO COSTA DIAS, Prefeito do Município de Natal, pré-
candidato a reeleição no pleito de 2020, devidamente qualificado na inicial, em razão da prática de propaganda
eleitoral antecipada.
            Na narrativa dos fatos, o Ministério Público Eleitoral alega que tomou conhecimento, através de vários
expedientes encaminhados pela Procuradoria Regional Eleitoral,  da possível prática de propaganda eleitoral
antecipada por parte de Álvaro Costa Dias.
            Segundo o parquet, o Prefeito de Natal, declaradamente pré-candidato a reeleição, vem, nos últimos
meses, publicando em suas Redes Sociais as ações implantadas pelo município de Natal/RN no combate a
pandemia decorrente do Coronavírus, contudo, o representado vincula todo o mérito a sua pessoa, ou seja,
informa a população que ele, Prefeito Álvaro Dias, é o autor das ações, quando, na realidade se tratam de
ações de governo, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
            Argumenta o Representante Ministerial que tais manifestações públicas têm o intuito evidente de
promoção pessoal e captação do eleitorado, bem antes do prazo permitido por lei para a divulgação de
propaganda de cunho eleitoral.
            Em relação ao pedido de tutela antecipada de urgência, ressaltou que a situação exige a adoção de
medidas imediatas pelo Poder Judiciário a fim de que o representado cesse imediatamente tais condutas.
            É o breve relatório. Decido.
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
. 
               Acerca do pedido de tutela antecipada de urgência fundamentada no art. 300 do CPP, seus requisitos
consistem na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dado ou o risco
ao resultado útil do processo:

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.  

             No caso em tela, as postagens em sua rede social, enaltecendo em nome próprio as ações da
Prefeitura de Natal podem configurar em conduta vedada pela legislação eleitoral, além de ser extemporânea,
consoante dispõe o 73, inciso IV, da Lei 9.504/1997, abaixo transcrito, há que se reconhecer o pedido da
demora.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
 IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público;

           Em análise perfunctória, própria deste momento processual, as postagens acostadas à representação
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trazem forte possibilidade da existência de ações de governo, sendo difundidas  como ações pessoais do pré -
candidato, como meio de captação de prestígio pessoal. A atuação traz  a possibilidade de uso indevido da
divulgação e de potencial desequilíbrio ao pleito. Assim, presente a probabilidade do direito invocado.
        
           Ressalte-se ainda que a intervenção na área da propaganda eleitoral, em especial aquela veiculada pela
internet, deve ser rápida, na medida em que as postagens, mais que qualquer outro ato de campanha, 
perenizam seus efeitos. Configurada portanto a urgência da medida. 
            Desse modo, estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida antecipatória de urgência
pleiteada. 
 
III – CONCLUSÃO
        Diante do exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, CONCEDO A TUTELA
ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA ora pleiteada em desfavor do representado e DETERMINO as seguintes
providências:
            Notifique-se o representado, ÁLVARO COSTA DIAS, a fim de que cesse, imediatamente,  as
publicações, em suas Redes Sociais, das ações implantadas pelo município de Natal/RN; bem como se
abstenha de promover-se pessoalmente com esta divulgação,  até o julgamento da lide.  Multa diária de 
R$ 1.000,00 (mil reais), se houver descumprimento.
              Cite-se o representado para responder à presente representação.
        Que a chefe de cartório da 3ª Zona Eleitoral certifique nos autos se a unidade eleitoral tomou conhecimento de

qualquer outra propaganda antecipada referente ao citado vereador.

          Publique-se. Registre-se. Intime-se.

          Natal, 24 de julho de 2020.

 
 

Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600052-73.2020.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
REPRESENTADO: ALVARO COSTA DIAS 
  

 
 

 
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

 

 

De ordem da Excelentíssima Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, Juíza da 3ª
Zona Eleitoral, circunscrição de Natal, Capital do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais,

Nomeio o servidor Marcos Antônio Marques da Costa para que, em cumprimento
deste, NOTIFIQUE-SE o representado ALVARO COSTA DIAS , brasileiro, natural de Caicó/RN, atual
Prefeito do Município da Natal/RN, filho de Adjunto Dias de Araújo e de Cleonice Costa Dias, CPF 182.615.664-
04, RG 230.291-ITEP/RN, com endereço profissional na sede do Governo Municipal, situada na rua Ulisses
Caldas, nº 81, Centro, Natal/RN, telefone (84)3232-8845, residente e domiciliado na rua Cláudio Machado, nº
541, apto. 1500, bairro Petrópolis, Natal/RN, a fim de que cesse, imediatamente, cesse,
imediatamente, as publicações, em suas Redes Sociais, das ações implantadas pelo município
de Natal/RN; bem como se abstenha de promover-se pessoalmente, com a finalidade de
obtenção futura de apoio eleitoral ou de votos, consistente em ações que caracterizem
propaganda eleitoral extemporânea, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), se
houver descumprimento.

CITE-SE o representado para responder à presente representação, cuja cópia da
inicial segue em anexo.

Dado e passado nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte,
aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de 2020.

 
 

 
Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros

Chefe de Cartório da 03ª Zona Eleitoral
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