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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 
Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR RUDA DE OLIVEIRA PELONHA - RN16518, BRUNNO
KRUMMENAUER PAHIM COSTA - RN16421, RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN9093, MARILIA
CASTELLANO PEREIRA DE SOUZA YURTDAS - RN7210, ICARO WENDELL DA SILVA SANTOS -
RN9254, LEONARDO PALITOT VILLAR DE MELLO - RN6250, MARIA CRISTINA CAMPELO DE SOUSA
PEREIRA - RN3956, ERICK WILSON PEREIRA - RN2723  

  
  

SENTENÇA 
  
Trata-se de Representação, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de ÁLVARO COSTA DIAS, atual Prefeito
da Cidade de Natal/RN, por suposta propaganda eleitoral antecipada, em afronta ao art. 36, caput
, da Lei n.º 9.504/1997. 

Narra a inicial, em síntese, que: 
I – O Ministério Público Eleitoral, por sua Promotoria de Justiça Eleitoral, tomou

conhecimento dos fatos por meio de vários expedientes encaminhados pela Procuradoria
Regional Eleitoral; 

II – O Prefeito de Natal, declaradamente pré-candidato a reeleição, vem, nos últimos
meses, publicando em suas Redes Sociais ações implantadas pelo município de Natal/RN no
combate a pandemia decorrente do Coronavírus, contudo, vinculando todo o mérito dos atos a
sua pessoa; 

III – Em todas as imagens representativas das ações (higienização de ônibus
coletivos, distribuição de medicamentos, enumeração de atos de combate) constam o nome do
Representado e, em algumas delas, até mesmo a sua foto; 

IV – Que o ato se trata de manifestação pública com evidente escopo de promoção
pessoal e captação do eleitorado, perfectibilizada muito antes do prazo permitido por lei para a
divulgação de propagandas de cunho eleitoral, fato que merece imediata reprimenda do Poder
Judiciário Eleitoral, no exercício de seu poder de polícia de propaganda política. 

Para provar o alegado, valeu-se o Representante dos prints constantes no
documento de ID 2811410, publicadas pelo próprio Representado em rede social (Instagram) e
outras imagens constantes na peça inicial. 

Ao final, o Representante requereu: a) Que fosse concedida, inaudita altera pars, a
tutela antecipada de urgência com a suspensão imediata da propaganda em tela, para que o
representado cessasse imediatamente as publicações em suas redes sociais; b) O Representado
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; c) que o Chefe de Cartório da 3ª Zona Eleitoral certifique nos autos se a unidade
tomou conhecimento de qualquer outra propaganda antecipada nessa Zona referente ao
Representado; d) 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
Representado; e, ao final, a procedência da representação, com aplicação 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)
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a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for
maior. 

Por meio da Decisão de ID 2818907, este Juízo deferiu o pedido de tutela de
urgência e determinou a cessação da conduta do Representado. 

O Representado, após regular citação, apresentou Defesa (ID 2956459), a qual, em
suma: 

I – Requer a reconsideração da decisão liminar proferida por este Juízo, alegando
que o fundamento utilizado para concessão não guarda relação com os fatos narrados na peça
inicial (art. 73, IV da Lei N.º 9504/97); 

II – Defende a inexistência de propaganda eleitoral antecipada, afirmando inexistir
nas publicações, ainda que de forma subliminar, a vinculação do mérito das ações ao
Representado. Enfatiza haver apenas uma prestação de contas e exposição dos atos de governo; 

III – Questiona a proibição legislativa na qual conste a vedação de que os gestores
possam divulgar suas ações em canais pessoais. Além disso, afirma que as publicações do
Representado caracterizam-se como pessoais e não institucionais; 

IV – Defende a inexistência de vedação a atos de gestão, conforme Jurisprudência
do TSE, a qual entende que “A divulgação de atos parlamentares encontra abrigo no
ordenamento eleitoral, decorre do dever constitucional de prestação de contas à população e,
portanto, não se confunde com a propaganda eleitoral tout court”((TSE - RESPE:
06000839020186050000); 

V – Conforme Jurisprudência do TSE, afirma que os atos não preenchem os
requisitos que caracterizam a propaganda eleitoral antecipada; 

VI – Afirma que a limitação à liberdade de expressão do Representado representa
prejuízo imensurável “não apenas ao pré-candidato, mas ao próprio gestor” e de acordo com o
entendimento adotado por este Juízo, qualquer postagem seria considerada promoção pessoal. 

Ao final, requereu a reforma da liminar e improcedência do pedido formulado na
peça inicial. 

Éo que cumpria relatar. 
Passo à decisão. 
  
Importa ressaltar que o sistema de propaganda eleitoral está sujeito ao Princípio da

Intervenção Mínima. Porém, se há larga tolerância da legislação neste tocante, não é possível
desconhecer que, como todo direito, a liberdade de propaganda não é absoluta. 

Em primeiro lugar cumpre examinar se as postagens do representando configuram
propaganda eleitoral. Ao juízo parece patente que as postagens constantes dos documentos do
ID 2811410 tem claro objetivo de enaltecer suas ações à frente da Prefeitura de Natal, buscando
assim angariar simpatia e prestígio no período de pré campanha. Trata-se de propaganda
eleitoral antecipada. 

Porém, nem toda propaganda eleitoral antecipada é sancionável, existindo largo
espectro de tolerância a esta, em face do disposto no art. 36-A da Lei 9.0504/ 97, que estabelece
em seus incisos, as condutas admissíveis, trazendo um rol de possibilidades bastante amplo de
atuação do exercício de propaganda. Ou seja, de um modo geral, ausente o pedido explícito de
votos, o enaltecimento de qualidades pessoais dos candidatos e divulgação de suas realizações
pessoais e profissionais, constitui propaganda eleitoral que, ainda que antecipada, está em
consonância com os limites legais e, portanto, não sujeita a sanção ou controle. 

A jurisprudência sobre o tema tem entretanto evoluído para uma compreensão
sistêmica da propaganda eleitoral, que não se exaure no citado dispositivo. 

Assim que ao juízo parece importante registrar recente acórdão do AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 12-62. 2016.6.08.0053 - CLASSE
32— SERRA - ESPÍRITO SANTO, onde em seu voto a relatora, Ministra Rosa Weber,
pontifica: 

   
“O que o art. 36-A fez foi enumerar uma série de condutas que não
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serão consideradas propaganda antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto, nem proibição decorrente de outra norma. 

  
Assim, não significa que, inexistente pedido explícito de voto, teremos

um "vale-tudo". Não haverá propaganda antecipada quando: 
  
a) a conduta for enquadrável em uma das enumeradas no art. 36-A da

Lei das Eleições; 
  
b) não houver pedido explícito de voto; e 
  
c) não violada proibição específica, em especial quanto àquelas

formas de promoção que, mesmo durante o período de propaganda eleitoral,
não são admitidas.  

  
Com efeito, fica bastante evidente que para além das condutas descritas no art. 36-

A da Lei 9.0504/ 97, todas toleráveis, o intérprete precisa ainda aferir se inexiste dentro do
sistema eleitoral, vedação específica da conduta do agente ou forma proscrita pela lei. 

No mesmo sentido a decisão proferida pelo TSE no Acórdão do RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600227-31.2018.6.17.0000 – RECIFE – PERNAMBUCO, de
relatoria do Ministro Edson Fachin: 

   
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 do 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. 
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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. (grifo nosso).  

  
No caso em comento, existe na própria Lei das Eleições, já citada, vedação

específica, a vincular o agente público, nos seus atos de promoção pessoal, a saber: 
   

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;  

 
  

Assim é que, durante toda a campanha eleitoral, e por óbvio no período
circunvizinho ao pleito, é vedado ao agente público auferir promoção a partir de atos de
distribuição gratuita de bens e serviços. 

Analisando as postagens do representado fica bastante evidente que foi
desrespeitada a referida restrição, tornando assim irregular a propaganda empreendida pelo
mesmo em suas redes sociais. Com efeito, a título de exemplo, uma das postagens afirma:
“VAMOS DISTRIBUIR 1 MILHÃO DE COMPRIMIDOS DE IVERMECTINA PARA A POPULAÇÃO
SE PREVENIR DO CORONAVÍRUS . ÁLVARO DIAS - Prefeito de Natal.” Em uma outra
postagem, o representado assim se manifestou: “VAMOS VENCER ESSA GUERRA. 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 . Mister ressaltar o componente
muito importante: as postagens trazem ao fundo a foto do representado e leva a assinatura
ÁLVARO DIAS, em caixa alta. 

Assim, no caso vertente a propaganda se mostra irregular não apenas por ser
antecipada, mas sim também por ter forma proscrita pela lei, já que resta bastante evidente que o
representado busca promover-se através de ações de distribuição de bens e serviços praticados
pela Prefeitura de Natal, incidindo, a princípio, em conduta vedada pela legislação. 

As vedações previstas no art. 73 da Lei 9504/97 tem por objetivo resguardar o
equilíbrio do pleito, afastando a possibilidade de que agentes públicos divulguem como pessoais,
atos que são da gestão. Seu escopo é dar uma feição republicana a divulgação, afastando a
possibilidade de abusos. 

Importa esclarecer aqui que não se está a afirmar que o representado tenha
praticado ato de gravidade tal que se constitua em outro ilícito eleitoral, é essa aliás e avaliação
que toca ao dominus litis, que encontrou no caso mera irregularidade de propaganda. 

Ressalte-se ainda que a referida vedação está em consonância com os preceitos
constitucionais, dado o comando contido no art. 37, §1º da Constituição Federal: “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.” 

Dessa forma, o ordenamento jurídico não admite o caráter autopromocional dos
gestores públicos, que por meio de divulgação de atos governamentais contendo nomes,
imagens e símbolos, vinculam a si tais ações. Neste aspecto, José Jairo Gomes preleciona
(Direito Eleitoral. 14 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 359): 

   
“Éintuitivo que a máquina administrativa não possa ser colocada a

serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria completamente
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a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de morte a isonomia que deve
permear as campanhas e imperar entre os candidatos”. 

   
Não restou dúvida ao juízo que a propaganda busca vincular a pessoa do

representado (através de foto pessoal, assinatura e a alcunha “Vamos”) às ações de distribuição
de medicamentos e insumos médicos empreendidos pela Prefeitura. Em período de Pandemia,
onde estes e outros bens estão sendo distribuídos a população, a divulgação destes atos nas
redes pessoais do representado, da forma como está sendo feita, pode trazer danos graves
a saúde e equilíbrio do pleito eleitoral. 

Um dos argumentos trazidos na defesa do representado merece uma readequação
por parte do juízo. O dispositivo da interlocutória deve ser readequado, de maneira a estar em
melhor conformidade com a norma aqui explicitada, e o menos invasivo possível no direito de
propaganda do representado, de maneira que este possa readequar o uso de suas redes, sem
entretanto tolher seu direito. A se deferir de forma ampla como solicitado pelo Ministério Público
parece que seria excessivo. 

Desse modo, por infração ao art. 36, caput, cumulado com o art. 73, IV ambos da
Lei 9.504/1997, impõe-se a aplicação de penalidade ao Representado, a qual fixo no mínimo
legal. 

Diante do exposto, ACOLHO o pedido Inicial, confirmo a liminar concedida, a fim de
determinar que o representado ÁLVARO DA COSTA DIAS cesse, imediatamente, as
publicações em Redes Sociais, de divulgação de ações de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público, abstendo-se
de promover-se pessoalmente com esta divulgação. Multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
se houver descumprimento. E por fim CONDENO o Representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos art. 36, caput, e § 3º da Lei n.º 9.504/1997 c/c
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado da decisão e paga a multa, arquivem-se os autos, sem
prejuízo do registro do código de ASE – Atualização da Situação do Eleitor respectivo na
inscrição do Representado. Não havendo pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias do
trânsito em julgado, inscreva-se o valor em livro próprio, com remessa da documentação à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição da multa em Dívida Ativa da União (art.
3º da Resolução-TSE n.º 21.975/2004), arquivando-se, em seguida, os autos, sem prejuízo da
anotação no Cadastro Eleitoral. 

Publique-se. Intime-se via DJE. Dê ciência ao MPE via PJE. 
Natal, 30 de julho de 2020. 
  
  

Hadja Rayanne Holanda de Alencar 
Juíza Eleitoral 
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