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JUSTIÇA ELEITORAL 
 054ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600066-98.2020.6.20.0054 / 054ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN 
REPRESENTANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB-COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: RUI VIEIRA VERAS NETO - RN14399 
REPRESENTADO: VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Advogados do(a) REPRESENTADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, KENNEDY LAFAIETE
FERNANDES DIOGENES - RN5786 
  
  

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

DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de Ipanguaçu/RN e Thales Cosme Marinho em
desfavor de Valderedo Bertoldo do Nascimento, 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 e serviço

público em suas redes sociais e a manutenção de publicações nas redes oficiais do Município,
referente as ações desenvolvidas durante a sua gestão, o que retiraria o equilíbrio do feito.
Instruiu a inicial com postagens supostamente retiradas do perfil pessoal de rede social do

requerido e das redes oficiais do município e indicou, ao longo da mesma peça, links de internet
diversos, os quais dariam acesso aos conteúdos das postagens apontadas como irregulares

(petição de id nº. 3718384).
Pugnou, então, em regime de urgência, pelo deferimento da medida liminar que determine ao

representado, sob pena de aplicação de multa diária, a retirada imediata das publicações
realizadas em seu perfil pessoal nos dias 20/08 e 27/08, bem como todas as outras que estão nas

redes oficiais do Município de Ipanguaçu/RN. Por fim, requereu o julgamento procedente da
presente representação com a condenação do requerido ao pagamento de multa pela prática de

propaganda antecipada, além de multa pela prática de conduta vedada, nos valores especificados
na inicial.

O pedido de liminar foi deferido (id nº. 3733333).
Em sua defesa, o representado alegou: a) a nulidade da decisão liminar proferida, com fulcro no
art. 32, §§ 4º e 5º da Resolução do TSE nº. 23.608/2019, alegando a ausência de especificação
das postagens e suas respectivas URL´s; b) que as postagens mencionadas pelo representante,

nas redes sociais institucionais mantidas pelo Município de Ipanguaçu, referem-se a obras e
ações de governo postadas antes do período vedado; c) que as duas postagens realizadas no

perfil da rede social do representado atendem aos preceitos normativos estabelecidos no art. 36-
A da Lei nº. 9.504/97, em respeito ao principio da liberdade de expressão; d) a conversão

indevida de uma representação por propaganda eleitoral extemporânea em representação por
conduta vedada, motivo pelo qual todos os atos praticados deveriam ser anulados; e) que as

ações e representações fundadas no art. 22, da Lei Complementar n. 64/90 somente podem ser
ajuizadas após o registro de candidatura.

Ao impugnar a contestação, o representante alegou o descumprimento da ordem judicial,
proferida em caráter liminar, pugnando pela aplicação da multa diária. No mérito fundamentou
que o presente feito corresponde a propagandas eleitorais antecipada que veiculam conduta

vedada, ratificando os demais termos da inicial.
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Com vista dos autos, o representante do Ministério Público ofertou parecer final opinando pela
procedência da representação, pelo que sustentou também que não há bis in idem com a análise

do mesmo fato pela ótica da conduta vedada e da propaganda eleitoral antecipada.
Éo relatório. Fundamento. Passo a decidir.

Na espécie, analisando os elementos probatórios acostados aos autos e, vinculando-se à causa
de pedir trazida a apreciação deste juízo, a qual resta fundada não só em suposta propaganda
irregular, mas também em eventual prática de conduta vedada, convém inicialmente discorrer

acerca do procedimento e rito a ser adotado, questão inclusive, levantada pelo representado, em
sede de defesa.

A priori, a decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a despeito
da adoção do rito do art. 22 da LC 64/90 em detrimento do previsto no art. 96 da Lei 9.504/97, se

faz importante ressaltar que, em se tratando de conduta vedada, seu rito deverá observar o
disposto no art. 73, §12 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) que dispõe:

§12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo
observará o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de

1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
Nesse sentido também dispõe o art. 44, da Resolução do TSE nº 23.608/2019, que trata sobre
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997

para as Eleições 2020, e que, portanto, aplica-se à hipótese vertente, vejamos:
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses

previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n°
9.504/1997 observarão o procedimento do art. 22 da Lei Complementar n°

64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
Desse modo, ainda que tais representações especiais não versem acerca das hipóteses de

abuso de poder encartadas no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, deverão observar o rito
procedimental previsto nesse diploma legislativo. Portanto, o seu processamento não está

vinculado ao art. 32 da mencionada resolução, que disciplina o pedido de direito de resposta.
Ainda preliminarmente, o representado alega a ocorrência de ausência de interesse de agir.

Sustenta que a representação foi interposta antes do registro de sua candidatura, de forma que
não pode ser responsabilizado por conduta vedada.

Ocorre que, a condição de candidato não é exigência legal para a responsabilização pelas
condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições, bastante que o autor do ato seja

agente público, uma vez que o objetivo de coibir a prática de determinados atos é impedir que a
máquina pública seja utilizada em favor de candidaturas, de modo a preservar a igualdade de

oportunidades entre os participantes do pleito eleitoral.
Acerca da matéria, cumpre colacionar entendimento já sedimentado no âmbito do Tribunal

Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PREFEITO. INTERESSE
DE AGIR. RESPONSABILIZAÇÃO QUE NÃO REQUER A CONDIÇÃO DE
CANDIDATO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/97. INEXIGÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A responsabilização pela prática das condutas descritas no art. 73, §
10, da Lei nº 9.504/97 prescinde da condição de candidato, bastando

que o autor do ato seja agente público. 
2. Diante do ajuizamento da representação em face de agente público, antes

da formalização de registro de candidatura, não há decadência pela
ausência de intimação do posterior candidato a Vice-Prefeito. Aplicação da

teoria da asserção. 
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3. Não há cerceamento de defesa quando se assegura à parte acesso aos
documentos carreados aos autos em sede de alegações finais, sendo

necessária a demonstração de prejuízo para que seja decretada a nulidade
processual. Precedentes. 

4. As condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva,
dispensando a análise de sua potencialidade lesiva. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, 0000057-47.2016.6.13.0273, AI - Agravo Regimental em Agravo de

Instrumento nº 5747 - TRÊS PONTAS – MG, Acórdão de 12/11/2019,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,

Tomo 27, Data 07/02/2020, Página 55)(grifei).
No mérito, cumpre-se analisar se a inserção de publicação de obra e serviço públicos nas redes

sociais do representado e a manutenção de publicações nas redes oficiais do Município, referente
as ações desenvolvidas durante a sua gestão, veio a configurar a conduta vedada consistente na
proibição de veiculação de publicidade institucional nesse período, além de propaganda eleitoral

antecipada.
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:
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
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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.(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. (…)

Por seu turno, a Emenda Constitucional n. 107/2020 alterou a data de realização das Eleições de
2020, de modo que a propaganda eleitoral somente é 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
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos

nos pleitos eleitorais:
(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) 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;
§1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da

administração pública direta, indireta, ou fundacional.
 §2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art.
76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente
e VicePresidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para

realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria
campanha, desde que não tenham caráter de ato público.

§3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em

disputa na eleição.
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.
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No caso em análise, o representante argumentou que o representado postou, em sua conta do
Instagram (@valderedo_bertoldo), nos dias 20/08 e 27/08, respectivamente, informações acerca

da conclusão da obra na comunidade rural de Angélica (URL
https://www.instagram.com/p/CEHD2G2husX/ - id nº. 3718501) e sobre o serviço dos projetos

desenvolvidos com a parceria do Sebrae/RN (URL https://www.instagram.com/p/CEZczkdB8Vw/ -
id nº. 3718505), bem como mantém publicação institucional constante nas redes oficiais do

município (Instagram, site e Facebook), que vinculam a imagem do gestor ou símbolos partidários
a obras públicas, referente as ações desenvolvidas durante a sua gestão (URL

https://www.instagram.com/prefeituraipanguacu/;
http://ipanguacu.rn.gov.br/?s=obras+realizadas&submit =

https://www.facebook.com/PrefeituradeIpanguacu).
Sustentou que tal ato importou em prática de conduta vedada pela Lei 9.504/97 e propaganda

eleitoral antecipada, o que também não seria permitido no momento.
Da análise das provas que constam dos autos é incontroverso que de fato houve as postagens
indicadas, mesmo porque foi pelo representado admitido. O demandado, de outro lado, defende

que as postagens de id nº. 3718501 e 3718505, realizadas em seu perfil da rede social instagram,
se inserem no âmbito de sua liberdade de expressão, eis que não houve vinculação à campanha
eleitoral de 2020, além do que não houve utilização de verba ou aparato público para a respectiva

produção e divulgação, tendo tais postagens sido divulgadas em rede social particular e
produzido pelo próprio representado.

No que diz respeito a manutenção nas redes oficiais da prefeitura municipal de Ipanguaçu/RN,
das ações desenvolvidas durante a sua gestão, alega que referidas publicações foram inseridas

em momento anterior ao período vedado pelo art. 73, inc. VI, “b” da Lei nº. 9.504/97.
Pois bem, para a solução do caso, cumpre-se perquirir o que pode ou não ser considerado como
publicidade institucional, a fim de que se possa corretamente caracterizar a conduta vedada em

análise.
A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos

três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção

no período vedado.
Registre-se, ademais, que o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 veda, no período de três meses
que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, independentemente de termo
inicial de veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de

produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral.

A vedação inserta no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.° 9.504/97 tem por objetivo
assegurar a igualdade de condições entre os candidatos na disputa do pleito eleitoral, garantindo

eficácia ao princípio da isonomia para impedir que o poder de autoridade influencie nas
campanhas eleitorais, incidindo em face da mera veiculação de propaganda institucional em

período vedado.
A Constituição Federal e expressa ao prever em seu art. 37, § 1° que a publicidade dos atos,

programas, obras, serviços  e  campanhas  dos   órgãos   públicos  devera  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. Tal preceito

foi reproduzido e regulamentado pela Lei n°9.504/97 em seu art. 73.
O objetivo da lei é coibir condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais, como a utilização indevida do aparato estatal, isto é, dos
recursos humanos, materiais e financeiros da Administração Pública para a realização de

propaganda eleitoral.
Na espécie, as postagens veiculadas não se enquadram nas duas exceções legais, prevista na

parte final do art. 73, inc. VI, “b” da Lei nº. 9.504/97, estando caracterizada a conduta vedada que
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proíbe a veiculação de publicidade institucional no período proibitivo.
Diante disso, resta cristalino que os expedientes utilizados pelo Prefeito, pré-candidato a

reeleição e ora Representado, sob a justificativa de relembrar, nas postagens de id nº. 3718501 e
3718505, mediante a denominação de Throwback Thursday (TBT), na verdade referem-se a

propaganda institucional em período proibido, pois não faz referência às suas qualidades como
gestor, mas altíssima promoção pessoal com foco em obras públicas junto ao

munícipes/eleitores, em um período de vedação legislativa, principalmente porque se vale de
meios de alto alcance; somado a isso, existe a manutenção da publicidade institucional nas redes
oficiais da prefeitura de Ipanguaçu/RN (Instagram, site e Facebook), que vinculam a imagem do
gestor ou símbolos partidários a obras públicas, referente as ações desenvolvidas durante a sua
gestão. A forma como reproduz o conteúdo e também o mantém nas redes oficiais do Município

demonstram que o Representado não zelou pelos princípios constitucionais da administração
pública, em especia a impessoalidade, associando obras e ações públicas à sua imagem.

Ademais, a divulgação de atividades da administração pública em perfil pessoal de prefeito causa
confusão entre a máquina pública e a própria pessoa do Prefeito, configurando publicidade

institucional, ao passo que massifica a imagem do agente público junto ao eleitorado, enaltecendo
suas qualidades e seus possíveis méritos em obras e/ou serviços públicos, fato este que vem a
implicar em evidente desequilíbrio entre os concorrentes ao mandato eletivo, efeito que a norma

em questão buscou combater.
Outrossim, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, a manutenção de propaganda institucional
durante o período vedado é suficiente para aplicar as penalidades previstas no art. 73, §4º da Lei

9504/97, não sendo relevante se a postagem foi afixada anterior ou não ao início da vedação.
Ainda que tais notícias não tenham o nome das autoridades, fotos ou símbolos com menção
expressa ao pleito eleitoral que se avizinha, a lei eleitoral é expressa ao vedar a continuidade

de publicidade de caráter institucional, justamente para não privilegiar mandatários no exercício
de seus cargos eletivos, que permanecem na condução da administração mesmo durante

a disputa à reeleição.
Por outro lado, não se trata de ordem genérica a ensejar eventual teratologia, até mesmo porque
não só postagens divulgadas durante o período vedado, mas também as que sejam anteriores e
permaneçam veiculadas nos 03 (três) meses anteriores ao pleito se inserem na norma proibitiva

do mencionado art. 73.
Nesse sentido, aliás, já há precedente do Tribunal Superior Eleitoral, vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO

PERMITIDO POR LEI. NEGADO PROVIMENTO.
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade

institucional do Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art. 73,

VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se enquadrando em qualquer das
exceções previstas na legislação. Assentou, ainda, a desnecessidade
do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a configuração

da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular
publicidade institucional, no período não permitido pela legislação
eleitoral, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo.

2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático probatório não é
imprescindível para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art. 73,

VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo Tribunal a quo não merece reparos.
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade

institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social (AgR AI

nº 56 42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de
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25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda

institucional não é requisito indispensável para a configuração da
conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 (AgR REspe nº
9998978 81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011,

DJe 29.4.2011).
5. Negado provimento ao agravo interno. (AI - Agravo Regimental em

Agravo de Instrumento nº 29293 - PIRAQUARA PR. Acórdão de 12/05/2020.
Relator(a) Min. Og Fernandes. DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112,

Data 08/06/2020)(grifei)
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA

VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO PROIBIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA. INELEGIBILIDADE.  Questões prévias. 

1. É inviável a anulação do acórdão regional, com base na alegada violação
ao art. 12 do Código de Processo Civil, seja pelo fato de o preceito tratar de

ordem preferencial, cujo descumprimento em regra não enseja prejuízo à
parte, seja porque o inciso VII do § 2º do mesmo dispositivo excepciona do

cumprimento da regra os feitos com preferência legal, entre os quais se
enquadram as ações das quais possa resultar perda de mandato eletivo, a

teor do art. 97-A da Lei 9.504/97. 
2. Uma vez observado o interstício de 24 horas, constante do art. 18 da

Res.-TSE nº 23.478, não há falar em nulidade por inobservância do prazo
entre a publicação da pauta e o julgamento do feito. 

3. A circunstância de a publicação da pauta ter ocorrido em dia no qual o
expediente teve início alterado não acarreta nulidade, ante a ausência de
prejuízo, visto que a razão de ser do preceito estampado no art. 224, § 1º,
do Código de Processo Civil é garantir que a parte não seja surpreendida
por alterações anômalas no expediente, tendo em conta eventual ônus da

prática de determinado ato processual, o que não ocorreu no caso dos
autos. 

4. Conforme entendimento desta Corte, "nos termos do art. 489, § 1º, IV, do
CPC, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar

a conclusão da decisão" (ED-AgR-REspe 15-56, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de  22.4.2019). Matéria de fundo. 

5. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, soberano na análise
de fatos e provas, entendeu caracterizados o abuso do poder político e

a conduta vedada, em razão dos seguintes fatos: i) distribuição
de aproximadamente 20.000 informes institucionais, por meio dos quais

houve clara promoção pessoal do agravante, então prefeito, em violação ao
impositivo caráter educativo, informativo ou de orientação social, conduta
que foi considerada grave e enquadrada como abuso do poder político; ii)

veiculação de propaganda institucional no período vedado, mediante painel
luminoso, em local de grande circulação de pessoas; e iii) veiculação e

manutenção de várias postagens institucionais, em sítio da prefeitura e
em canal do Youtube, durante o período vedado. 

6. No exame da gravidade dos fatos e da proporcionalidade das sanções de
multa e de inelegibilidade, foram considerados: i) a gravidade intrínseca dos

atos; ii) o número de condutas ilícitas; iii) a quantidade de informes
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distribuídos; iv) a localização do painel luminoso com propaganda
institucional vedada e o número de eleitores afetados; v) o montante de

recursos públicos despendidos, da ordem de R$ 200.000,00. 
7. A revisão da conclusão da Corte de origem a respeito da caracterização

dos ilícitos eleitorais e da proporcionalidade das sanções aplicadas
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede

extraordinária. 
Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 33372 - NILÓPOLIS –
RJ, 0000333-72.2016.6.19.0221, Acórdão de 28/05/2019, Relator(a) Min.

Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data
05/08/2019, Página 127).

 
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE -

ACOLHIMENTO - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE

CONTEÚDO EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
– PROMOÇÃO DO AGENTE PÚBLICO E DA CANDIDATURA POR ELE
APOIADA -CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, INCISO VI, "B",

DA LEI N.° 9.504/97 - CONFIGURAÇÃO -PROVIMENTO.[...]A propaganda
institucional deverá revestir-se de caráter educativo, informativo ou de

orientação social,dela não podendo constar conteúdo que enseje a
promoção pessoal de agente publico. Na especie, houve a divulgação de

propaganda institucional contendo frase esloganda gestão municipal,
dissociados de qualquer obra ou serviço realizado pela Prefeitura, donde se

infere o intuito de promoção do agente público a frente da administração
municipal e do grupo político por ele apoiado. A inexistência de referência
expressa ao pleito ou a candidato e irrelevante para a configuração da

conduta vedada inserta no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.°
9.504/97.Independentemente da data em que autorizada a propaganda

institucional, a tao só  permanência da divulgação da propaganda
institucional nos três meses que antecedem ao pleito e  suficiente para

a caracterização da conduta vedada, dada a presumida violação ao
equilíbrio da disputa eleitoral. Recurso provido para aplicar a recorrida a
pena de multa inserta no § 4° do artigo 73 da Lei n.° 9.504/97.(RECURSO
ELEITORAL n° 531-03, Acordao de 18/06/2013, Rel. Juiz Manuel Maia de
Vasconcelos Neto,publicado no Diário da Justiça Eletronico de 19/06/2013,

pag. 02)
 

No caso em apreço, ao examinar 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, entendo 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, foi realizada em período vedado (três meses que antecedem as
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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.
Note-se, pois, que as divulgações, da forma como foram produzidas, revelam a finalidade de

promover o representado, que já se apresentava como potencial e provável candidato à reeleição
nas disputas que ocorrerão em novembro do corrente ano, que se confirmou com a escolha do

seu nome em convenção partidária e com o respectivo pedido de registrado de
candidatura, vinculando a realização de obra e serviço público a sua imagem pessoal, quando, na

verdade, deveria zelar pela impessoalidade, princípio basilar da Administração Pública.
Éimportante lembrar que, ainda que não tenha havido a utilização de recursos públicos na

realização das imagens publicadas em sua rede social particular, tal circunstância, por si só, não
é capaz de impedir a caracterização da publicidade institucional, pois não há como dissociar a

pessoa física do ocupante do cargo público, ressaltando-se também que a intenção da norma não
é só impedir o gasto de dinheiro público, mas também evitar o desequilíbrio na disputa eleitoral,

haja vista o benefício ao gestor, neste caso pretenso candidato à reeleição, que advém da
referida publicidade, o que já é deveras dificultoso pela inexigência da lei de afastamento do

cargo para disputar a reeleição.
Nesse sentido, aliás, já há precedente do Tribunal Superior Eleitoral, vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL

PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART. 73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997.
CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FIXAÇÃO DE

MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO

DO ILÍCITO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO SUMULAR N°30 DO TSE. PRETENSÃO DE REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N° 24 DO TSE. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA.
NÃO OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. O TSE possui
entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a

ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não
apenas o gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio da

disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos
apoiados pela administração, tal como na hipótese dos autos.

Incidência, na espécie, do Enunciado da Súmula nº 30 do TSE.
2. Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação
de publicidade institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista
a divulgação de brasão e slogans da gestão administrativa do município em

perfil pessoal (Facebook) do então prefeito de Juiz de Fora e candidato a
reeleição, causando confusão entre a máquina pública e a sua pessoa. A

modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado nesta instância especial (Enunciado Sumular n°

24 do TSE).
3. “[…] O dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia
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fundamental do Estado Democrático de Direito, encartada no inc. IX do art.
93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal apresente as razões

que reputar necessárias à formação de seu convencimento, prescindindo,
bem por isso, que se procede à extensa fundamentação, caso que a

motivação sucinta se afigura decisão motivada[ … ]” (AgR-REspe n° 305-
66/AL, reil Min. Luiz Fux, julgado em 5.3.2015, DJe de 28.4.2015).

4. O Tribunal de origem, ao reduzir o quantum da multa aplicada ao
agravante, assim o fez de forma fundamentada, com base nos princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade, registrando haver motivos idôneos
para mantê-la em patamar acima do valor mínimo definido pelo art. 73, § 40,

da Lei das Eleições.
5. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes

argumentos hábeis para modificá-la, não merece ser provido o agravo
interno. 6. Negado provimento ao agravo interno. (TSE – AgR-AI nº 3994

(JUIZ DE FORA-MG), Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13.08.2019, DJe
de 09.09.2019, p. 65/66).

 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO

VEDADO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A orientação do acórdão regional está em consonância com a

jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "para a configuração do ilícito
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de

provas de que o chefe do Poder Executivo municipal tenha autorizado a
divulgação da publicidade institucional no período vedado, uma vez que dela

auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do referido dispositivo legal"
(REspe nº 334-59/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de

27.5.2015).
2. A aferição do benefício, advindo da prática das condutas vedadas,

previstas no art. 73 da Lei das Eleições, independe de potencial
interferência no pleito.

3. É vedada a permanência de placas identificadoras de obras públicas e
com conteúdo promocional do governo concorrente ao pleito, ainda que

confeccionadas pela iniciativa privada.
4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência de multa a partidos,

coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas,
independentemente de sua autorização.

5. Representação julgada procedente apenas para imposição de multa.
6. Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 59297,

Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 232, Data 09/12/2015, Página 52/53)

Quanto ao pleito de julgamento procedente com o enquadramento do mesmo fato por
propaganda eleitoral antecipada, entendo não ser possível, no caso em espécie, a aplicação de

penalidade relativa à propaganda.
Isso porque, não estamos a tratar de um fato que apresenta desdobramento em diferentes
perspectivas, já que se trata de um único fato, a saber, a publicidade nas redes oficiais do

município de Ipanguaçu e na rede social do representado, de obras e serviços desenvolvidos pela
administração durante a sua gestão, com uma única perspectiva, a qual, pelos fundamentos já

expostos, corresponde a conduta vedada, punível de forma mais gravosa, absorvendo, portanto,
a conduta relativa à propaganda eleitoral antecipada.

Além do que, a finalidade precípua da publicidade e propaganda consiste na divulgação de algo,
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alcançando resultado único, de modo que punir tal fato tanto pela conduta vedada quanto pela
propaganda irregular importaria em bis in idem, em afronta aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, visto que eventual propaganda que possa resultar do ato foi absorvida pela
configuração de conduta vedada, ação mais gravosa.

Dessa forma, pelas razões já expostas, não merece procedência a representação para aplicação
de multa decorrente de propaganda eleitoral antecipada.

De outro lado, considerando que restou evidenciada a prática de conduta vedada com a
publicação e manutenção das postagens indicadas na inicial, cumpre-se a aplicação da

penalidade de multa prevista na Lei 9.504/97, em seu art. 73, §4º, o que se mostra suficiente para
reparar o bem jurídico tutelado com a norma aplicada.

De outro lado, considerando que as condutas praticadas pelo representado ostentaram um grau
de lesividade médio, já que houve vinculação da sua imagem à divulgação de obras e serviços
públicos realizados durante a sua gestão, em clara ofensa ao princípio da impessoalidade, mas

levando em conta também que não houve aplicação de verba pública para o impulsionamento da
publicidade realizada na rede pessoal do representado, cabe fixar a multa no valor de R$

5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), por cada postagem realizada
na rede social do representado (id nº. 3718501 e  3718505). No que diz respeito a manutenção
nas redes oficiais da prefeitura municipal de Ipanguaçu/RN, das ações desenvolvidas durante a

sua gestão, nas quais aparecem obras da prefeitura associadas a imagem do representado, cabe
fixar multa também no mínimo legal posto que foi decorrente do ato de mantê-la no site oficial

durante o período vedado, fixando-a no valor de R$ R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), de modo que a multa total atinge o valor de R$ 15.961,50 (quinze mil,

novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na

representação, razão pela qual confirmo a liminar já deferida e condeno o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e

cinquenta centavos), nos termos do que dispõe o art. 73, VI, b, §4º, da Lei 9.504/97 e art. 83, §4º,
da Resolução 23.610/2019 do TSE.

Publique-se. Intimem-se.
 

Assu/RN, data registrada no sistema.
 

Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas
Juíza Eleitoral
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