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JUSTIÇA ELEITORAL 
 015ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE RN 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600036-83.2020.6.20.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO
CAMPESTRE RN 
REPRESENTANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB DE LAGOA DANTA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: NIELI NASCIMENTO ARAUJO FERNANDES - RN397-A 
REPRESENTADO: TAIANNI LOPES SANTOS 
  
 
 
 

 
DECISÃO

 
 
 

Trata-se de representação, com pedido de tutela inibitória de urgência, ajuizada pelo DIRETORIO

MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB DE LAGOA DANTA em desfavor de TAIANNI LOPES

SANTOS, ambos qualificados na inicial, em que é noticiado que, nos últimos dias, viria este ultimo,
na tentativa de obter promoção pessoal, perpetrando irregularidades contínuas, supostamente
caracterizados como conduta vedada e propaganda eleitoral antecipada, consubstanciados na
alegada inserção de publicação de obra pública em suas redes sociais, referente as ações
desenvolvidas durante a sua gestão, o que retiraria o equilíbrio do feito.
Pugna, então, em regime de urgência, pelo deferimento da medida liminar que determine ao
representado, sob pena de aplicação de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
retirada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de todas as publicações realizadas em seus
mencionados perfis pessoais.
Instruiu a inicial com postagens supostamente retiradas do perfil pessoal de rede social do
requerido e indicou, ao longo da mesma peça, links de internet diversos, os quais dariam acesso
aos conteúdos das postagens apontadas como irregulares.
Éo relatório. Passo a decidir.
Pois bem. Nesta fase de cognição sumária, cumpre ao julgador examinar e sopesar se os fatos
narrados na petição inicial agasalham, com rigor e precisão, os pressupostos processuais
autorizadores dos provimentos de natureza liminar. Para a concessão de medida liminar,
necessária se faz a demonstração cristalina da existência concomitante dos requisitos legais
franqueadores da tutela de urgência, ou seja, a relevância do fundamento ( fumus boni iuris) e o
perigo da demora da prestação jurisdicional ( periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.
O exame da propaganda eleitoral antecipada passa impreterivelmente pelo art. 36 e 36-A, da Lei
das Eleições (art. 3° da Resolução TSE n.° 23.610/19), que assim dispõe (grifei):

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.
§ 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.
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§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;
 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;
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;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.
 §1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.
 §2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
 §3o O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão."

 
A Emenda Constitucional n. 107/2020 alterou a data de realização das Eleições de 2020, de
modo que a propaganda eleitoral somente será permitida a partir do dia 27 de setembro do ano
corrente.
A respeito das condutas vedadas aos agentes públicos dispõe o art. 73 da Lei nº. 9.504/97 que:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
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condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais (grifei):
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:

realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos
estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública; 

1.

 com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

2.

fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica
das funções de governo;

3.

Acerca do caráter da publicidade institucional, a Carta Magna assim estabelece:
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.

 
No caso em apreço, ao verificar as postagens juntadas aos autos, verifica-se que, mesmo sendo
verdadeiras as ações de governo publicizadas e propagadas, foram divulgadas na rede
institucional e na página de rede social do representado, em período vedado pela justiça eleitoral
e isso, ainda que não haja menção a futura candidatura, nem pedido de votos, transmite
mensagem subliminar e de autopromoção da imagem e da futura candidatura do chefe do
executivo.
Assim, apesar de não ter havido o pedido expresso de votos, nem menção a futura candidatura, o
que não é necessário para caracterizar a conduta vedada, observa-se, em sede de cognição
sumária, própria desta fase processual, que não se tratou de simples divulgação de atos de
governo, e sim na prática de conduta vedada, na medida em que a publicação feita em rede
social do município e em rede social particular do representado com a divulgação de obras e
serviços públicos realizados pelo poder executivo municipal, inclusive com ênfase à imagem do
gestor, realizada em período vedado (três meses que antecedem as eleições), conforme previsão
legal, art. 73, VI, b da Lei nº. 9.504/97. Na condição de atual chefe do poder executivo, não pode
ele usar atos do governo para promover a sua própria imagem.
Logo, a divulgação de atos de governo pode ser feita, desde que em período e na forma não
vedadas pela lei eleitoral, de modo a não gerar desequilíbrio no pleito, em favor de candidato que
já exerça cargo público, de modo que o objetivo da lei é conferir paridade de armas aos que
pretendem disputar cargo eletivo.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, DEFIRO o pedido de
concessão da medida liminar e determino a intimação do requerido para, no prazo de 24 horas,
providenciar a exclusão, nos termos do art. 73, § 4º da Lei das Eleições, em sua conta do
instagram (@taianniprefeita) e facebook (taianni.santos.1), das seguintes postagens: Ordem de
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serviço do pórtico da cidade, anuncio de construção de uma central de mototáxi, vacinação de
rebanho bovino na zona rural do município, pagamento de salário de servidor, entrega de kits de
merenda escolar, operação limpa fossa, distribuição de propaganda, bem como, toda e qualquer
publicação institucional constante nas redes sociais pessoais do reprensentado, que vinculem a
imagem do gestor ou símbolos partidários a obras públicas, sob pena de aplicação de multa diária
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Cite-se o representado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contestação e indicar as
provas que pretende produzir, nos termos do art. 73, § 12º da Lei nº. 9.504/97.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São José do Campestre/RN, data registrada no sistema.

Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral
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