
 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  AUXILIAR  DO  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  A  QUEM  COUBER  POR
DISTRIBUIÇÃO.
 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seu  Procurador
Eleitoral Auxiliar abaixo subscrito, vem, com base nos artigos 127 e seguintes da Constituição
Federal, além do disposto nos art.  72,  e seguintes, da  Lei Complementar nº 75, cumulados,
ainda,  com  o  disposto  nos  art.  96,  e  seguintes,  da Lei  nº  9.504/97,  oferecer  a  presente
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR em
face:

ALBERT DICKSON DE LIMA, candidato a deputado estadual,
podendo  ser  notificado  no  endereço  declinado  no  Rcand  nº
0600738-45.2018.6.20.0000); e

HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS LIMA (CARLA
DICKSON), candidata a deputado federal, podendo ser notificada
no endereço declinado no Rcand nº 0600674-35.2018.6.20.0000;

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

Até  as  pedras  sabem  que  a  legislação  eleitoral  proíbe  o  derrame  de
material de propaganda nos locais de votação ou nas vias próximas a eles, especialmente no dia
da eleição, quando a prática – apelidada de “voo da mdrugada” -, além de propaganda irregular,
configurará, também, crime eleitoral.

Nesse sentido, cito as normas proibitivas:

# Código Eleitoral:

“Art. 243. Não será tolerada propaganda eleitoral:
(…)
VIII  – que prejudique a higiene e  a estética urbana ou contravenha as
posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito”.

Num. 98934 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: KLEBER MARTINS DE ARAUJO - 07/10/2018 17:12:01
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18100717120056400000000094695
Número do documento: 18100717120056400000000094695



# Resolução nº 23.551/2017-TSE:

“Art. 14 (…)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda
no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera
da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97.” 

# Lei nº 9.504/97:

Art. 39. (…)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR;
(…)
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos
ou de seus candidatos.
(...)”.

Como se não bastasse todo esse arsenal legislativo – de resto conhecido
por todos os candidatos, especialmente por aqueles que já participaram de outras eleições –, a
Procuradora Regional Eleitoral neste Estado, com o intuito de reforçar a proibição, conscientizar
ainda mais os candidatos em disputa e alertar para a fiscalização que seria feita, pela Justiça e
pelo Ministério Público Eleitoral, na véspera e no dia do pleito, expediu a Recomendação nº
09/2018-PRE/RN, a qual foi recebida por todos os representantes das coligações e partidos
políticos que estão disputando o prélio eleitoral no Rio Grande do Norte:

“A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, por intermédio de sua Procuradora Regional Eleitoral, bem como
dos Procuradores Eleitorais Auxiliares abaixo subscritos, no exercício de
suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  notadamente  as  previstas  nos
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 77,
combinado  com 6º,  inciso  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  resolve
expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos:
(…)
CONSIDERANDO  que,  nas  eleições  gerais  de  2014,  notadamente  na
madrugada do dia da eleição, tanto em primeiro quanto segundo turno,
fora observada a prática ilegal de lançar nas vias e logradouros públicos
deste  Estado,  principalmente  próximos  aos  locais  de  votação  (seções
eleitorais), material impresso de propaganda eleitoral tais como panfletos,
santinhos  e  adesivos  (chamado  “voo  da  madrugada”),  o  que  inclusive
resultou no ajuizamento da Representação nº 1198-23.2014.6.20.0000 em
desfavor  dos  candidatos  beneficiados,  em  curso  no  Tribunal  Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte;
(…)
RESOLVE RECOMENDAR às  COLIGAÇÕES 100% RN,  DO LADO
CERTO,  RENOVA RN, TRABALHO E SUPERAÇÃO,  bem como aos
DIRETÓRIOS  REGIONAIS  DOS  PARTIDOS  NOVO,  PRTB,  PCO,
PMN, PRP, PSOL, PSTU e REDE, providências juntos a seus candidatos,
correligionários, militantes e responsáveis pela propaganda, a fim de:
1)  impedir  a  distribuição  de  material  gráfico  propagandístico,  como
panfletos, santinhos e adesivos, bem como caminhada, carreata, passeata
ou  carro  de  som  que  transite  divulgando  jingles  ou  mensagens  de
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candidatos  nas  vias  e  logradouros  públicos,  após  as  22h (vinte  e  duas
horas) do dia 6 de outubro, véspera da eleição;
2)  evitar  a eventual  prática  dos  crimes  eleitorais  acima citados,  o  que
ocasionará a aplicação da sanção cabível.
(...)”

Nada obstante,  e  infelizmente,  na data  de hoje,  7/10/2018,  data  do 1º
turno da eleição geral,  os servidores públicos abaixo identificados constataram centenas  ou,
quiçá, milhares de “santinhos” dos candidatos representados pelas calçadas, na entrada e nas
vias defronte aos seguintes estabelecimentos, que abrigaram seções eleitorais:

a)  ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO (Rua Walter Wanderley,  s/n,
Conjunto  Liberdade,  Alto  de  São  Manoel,  Mossoró/RN,  CEP 59633-100):  MARIA
GABRIELA  DE  MENDONÇA  COSTA,  EVANDRO  MEDEIROS  DA  COSTA
SEGUNDO,  SARA  GYSLAMARA  DE  ARAÚJO  PEIXOTO  DOS  SANTOS  e
ANDERSON ALEXANDRE DOS SANTOS (servidores do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte). Horário: por volta das 7:00, quando chegavam para trabalhar:
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b)  ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO NOBRE (Rua  Prof.  Caetano,  400,
Centro, Macaíba/RN, CEP 59280-000): GILBERTO BEZERRA DE FARIAS JÚNIOR
(soldado de Polícia Militar, lotado na 1ª Companhia do 11º Batalhão). Horário: por volta
das 5:00, quando acordou (dito policial pernoitou na escola):
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Conquanto  também  houvesse,  como  se  vê  acima,  material
propagandístico de outros candidatos, a presente representação abrange apenas a situação dos
ora representados; quanto aos demais, serão alvo de representações próprias.

A prática  em  referência  é  ilegal  não  apenas  porque  causa  poluição
ambiental (higiene e estética urbana) e gera riscos de acidentes, em especial a idosos e pessoas
com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  mas  também,  e  principalmente,  porque  afeta  a
isonomia entre os candidatos: que viola a lei beneficia-se com probabilidade (bastante alta) de
que eleitores, especialmente aqueles que ainda não decidiram em quais candidatos votar, optem
por votar naqueles que aparecem nos “santinhos” derramados pelo chão, que estão ali à mostra
do eleitor ostensivamente enquanto aguardam sua vez de votar nas longas filas. Essa é a razão
pela qual tal prática é tão comum, além da crença que a Justiça Eleitoral não costuma puni-las a
ponto de não valer o risco…

Frise-se que todos os candidatos, partidos e coligações detêm o domínio
dos respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse, guarda,
distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final dos resíduos gerados, razão pela
qual evidente suas respectivas responsabilidades no presente caso.
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Ademais, a grande quantidade de material de propaganda espalhada nos
quatro cantos do Estado torna incontroversa a responsabilidade dos candidatos seus respectivos
partidos/coligações no ilícito em referência. Assim, inclusive, já decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016.
REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA  ELEITORAL  IRREGULAR.
DERRAMAMENTO  DE  SANTINHOS.  DIA  DO  PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.  MULTA.  RESPONSABILIDADE.  ART.  40-B,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  9.504/97.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. No caso, manteve-se condenação dos agravantes à
multa individual de R$ 2.000,00 por propaganda irregular consistente em
"derramamento de santinhos" do candidato a vereador Thiago Mariscal dos
Santos em vias públicas próximas a locais de votação na véspera ou no dia
do pleito de 2016. 2.  É possível a responsabilização pelo referido ato de
publicidade "se as circunstâncias e as peculiaridades do  caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda", nos termos do parágrafo único do art.  40-B da Lei
9.504/97.  Precedentes.  3.   Na hipótese,  o TRE/MG consignou que "a
quantidade  de  santinhos  encontrada  nas  proximidades  dos  locais  de
votação demonstra que, se eles não praticaram a ação, ao menos dela
tinham  conhecimento  e,  de  alguma  maneira,  assentiram  com  o  seu
desfecho".  Concluir  de  modo  diverso  esbarra  no  óbice  da  Súmula
24/TSE.4.  Agravo regimental desprovido.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13916, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi,  Publicação:  DJE -  Diário de justiça  eletrônico,  Tomo 174, Data
29/08/2018, Página 135/136)

Desse modo, é evidente o descumprimento ao disposto no art. 14, § 7º,
da Resolução nº 23.551/17-TSE e no art. 243, III, do Código Eleitoral, razão pela qual impõe-se
a incidência, na espécie, da multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97.

Frise-se, por fim, que diante das peculiaridades do caso, para fins de
responsabilização,  inviável  se  cogitar  da  necessidade  da  prévia  notificação  dos  candidatos
beneficiados  com  a  propaganda  irregular  em  referência,  conforme  recentemente  decidiu  o
Tribunal Superior Eleitoral, verbis (destaques acrescidos): 

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA  IRREGULAR.
DERRAMAMENTO.  SANTINHOS.  DATA  DO  PLEITO.  MULTA.
NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  MITIGAÇÃO.  FATOS  E  PROVAS.
REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar
em violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista
que o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os pontos suscitados
nos  embargos  de  declaração,  esclarecendo-os  de  maneira  satisfatória,
consignando-se  no  aresto  regional,  acerca  da  distribuição  probatória
utilizada no julgamento, que o boletim de ocorrência lavrado por autoridade
policial,  embora  tenha  presunção  relativa  de  veracidade,  tem  valor
probatório  relevante,  mostrando-se  hábil  para  fundamentar  o  juízo  de
procedência do pedido, e que, em nenhum momento, os agravantes teriam
sido  claros  em  negar  a  sua  responsabilidade  pela  propaganda  irregular,
atendo-se  apenas  a  questões  de  caráter  procedimental.  2.  O  mero
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inconformismo dos agravantes com os fundamentos do acórdão regional não
se  enquadra  nas  hipóteses  de  cabimento  dos  embargos  de  declaração,
porquanto "a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda
do próprio julgamento e prejudicial  à compreensão da causa,  não aquela
deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento  manifestado  pelo  julgador"  (ED-AgR-AI  108-04,  rel.  Min.
Marcelo Ribeiro, de 1º.2.2011).3.  As alegações de cerceamento de defesa e
de violação ao devido processo legal,  sob o argumento de que não teria
havido análise de requerimento de produção de prova testemunhal, carece
de prequestionamento,  nos  termos do verbete  sumular  72 deste  Tribunal
Superior, pois não foram objeto de debate e decisão pela Corte de origem,
tampouco foram suscitadas nos embargos de declaração, nos quais apenas se
indagou  acerca  da  distribuição  probatória  utilizada  no  julgamento.4.
Conforme já decidiu esta Corte Superior acerca do disposto no art. 1.025 do
Código  de  Processo  Civil,  "o  prequestionamento  ficto  pressupõe  que  a
matéria  tenha  sido  arguida  perante  o  Tribunal  a  quo  e  que  a  instância
superior reconheça a existência de vício na falta de exame do tema. Situação
diversa,  que  não  se  presta  à  caracterização  do  prequestionamento  ficto,
ocorre quando a matéria não é arguida perante a instância recorrida e surge
pela primeira vez nas razões do recurso especial" (AgR-REspe 465-93, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, em 13.12.2016). 5.  No mérito, o Tribunal a
quo  manteve  a  procedência  da  representação  ajuizada  em  desfavor  dos
agravantes por realização de propaganda eleitoral irregular consistente no
derrame de "santinhos" no dia da eleição, reduzindo a multa aplicada pelo
juízo de primeiro grau ao mínimo legal equivalente a R$ 2.000,00.  6.  A
revisão do entendimento da Corte de origem de que as provas dos autos,
consistentes  em  um  boletim  de  ocorrência  policial  e  um  exemplar  do
impresso  de  propaganda  dos  candidatos,  foram  suficientes  para  a
demonstração do fato imputado aos agravantes e de que o citado boletim de
ocorrência  resultou  de  constatação  feita  pelo  próprio  agente  da  polícia
militar,  o  qual  tem  presunção  de  veracidade,  demandaria  o  reexame  do
conjunto  fático-probatório,  providência  que  não  se  admite  em  sede  de
recurso de natureza extraordinária,  nos termos do verbete  sumular 24 do
TSE. 7.  O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, no sentido de que, "na hipótese de propaganda
por meio  de  derramamento  de  santinhos  na  madrugada  do  dia  das
eleições, a exigência da prévia notificação inserta no art. 37, § 1º, da Lei
nº 9.504/97 pode ser mitigada, para garantir a da referida norma, que é
coibir a realização de propaganda eleitoral em bens públicos, a fim de
preservá-los,  garantindo  a  isonomia  entre  os  candidatos  na  disputa
eleitoral e evitando influências no voto do eleitor" (AgR-REspe 3795-68,
rel.  Min.  Luiz  Fux,  de  26.8.2016).Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 61685, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/03/2018)

Isto  posto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL o
julgamento de procedência da presente representação, para condenar os representados, de forma
individual, ao pagamento da multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97.

Natal/RN, 7 de outubro de 2018.

Kleber Martins de Araújo
Procurador Eleitoral Auxiliar
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ROL DE TESTEMUNHAS:

1 – Maria Gabriela de Mendonça Costa, servidora desse Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, podendo ser intimada em seu local de trabalho;

2 – Evandro Medeiros da Costa Segundo, servidor desse Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, podendo ser intimado em seu local de trabalho;

3 – Sara Gyslamara de Araújo Peixoto dos Santos, servidora desse Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte, podendo ser intimada em seu local de trabalho;

4 – Anderson Alexandre dos Santos, servidor desse Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, podendo ser intimado em seu local de trabalho; e 

5 – Gilberto Bezerra de Farias Júnior, Soldado lotado na 1ª Companhia do 11º Batalhão da
Polícia Militar, podendo ser intimado através de referida instituição militar.

Data Supra.

Kleber Martins de Araújo
Procurador Eleitoral Auxiliar
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