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JUSTIÇA ELEITORAL 
 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600073-49.2020.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN 
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - NATAL- RN - MUNICIPAL, PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, SOLIDARIEDADE NATAL - RN -
MUNICIPAL 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN7719-A, SANDERSON LIENIO
DA SILVA MAFRA - RN9249 
REPRESENTADO: ALVARO COSTA DIAS 
Advogados do(a) REPRESENTADO: 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

 
 

Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, oferecida pelo PSOL (Partido

Socialismo e Liberdade) - Diretório Municipal de Natal, representado pela sua Presidente Estadual, Camila
Barbosa dos Santos, pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) – Diretório Municipal de Natal/RN, representado
pelo seu Presidente, Carlos Frederico Rosado do Amaral e pelo Partido Solidariedade em Natal/RN,
representado pelo seu Presidente Márcio José Sá Dantas Luz em face de Álvaro Costa Dias, candidato à
reeleição ao cargo de Prefeito no Município de Natal/RN pela Coligação Avança Natal, requerendo a suspensão
dos efeitos do Decreto Municipal nº 12.074, no que concerne a restrição perpetrada aos atos de Campanha
Eleitoral, infringindo, em tese, o disposto no art. 41 da Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições, bem como no inciso
VI do § 3º do art. 1º da Emenda Constitucional nº 107.

Narra a representação que, os partidos representantes foram surpreendidos com a publicação
no Diário Oficial do Município de Natal/RN do Decreto nº 12.074 estabelecendo “regras de segurança sanitária,
orientações e restrições, com medidas proibitivas durante as eleições municipais de 2020, visando impor regras
necessárias para a prevenção ao contágio pela COVID-19”. O art. 3º do referido decreto dispõe que “fica
proibida a realização de caminhadas, carreatas, passeatas e comícios no âmbito do Município do Natal, uma
vez que são atividades que, por sua própria natureza, promovem grandes aglomerações de pessoas”.

Sustenta que normas semelhantes editadas pelo Representado, especialmente aquelas que
regulam o funcionamento de shopping centers, bares, restaurantes e serviços de alimentação (Decreto nº
12.032 de 21/08/2020), bem como o funcionamento de buffets, casas de recepções e eventos, salões festas,
associações e clubes sociais, que funcionam com ares-condicionados (Decreto nº 12.029 de 18/08/2020) não
apresentam regras tão rigorosas quanto aquelas elencadas no decreto em questão no que se refere aos atos
de propaganda eleitoral.

Destaca ainda que os municípios não possuem competência para regulamentar ou limitar a
propaganda eleitoral, de acordo com o art. 41 da Lei nº 9.504/97. Ademais, ressalta que inciso VI do §3º do art.
1º da Emenda Constitucional nº 107, regulamentando especialmente as eleições de 2020, determina que os
atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo
se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou
nacional. Por fim, afirma que o Decreto em questão deixa claro a inexistência de qualquer embasamento em
parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional.

Os representantes solicitaram tutela provisória de urgência com a justificativa de que o perigo da
demora, um dos requisitos necessários para a concessão do instituto de acordo com o art. 300 do Código de
Processo Civil, se traduz na possibilidade de os candidatos dos partidos representantes serem impedidos de
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praticar atos de propaganda eleitoral pelas equipes de fiscalização do Município de Natal/RN com base no
Decreto nº 12.074.

O presente Juízo decidiu, diante do pedido de tutela provisória de urgência, que ainda de acordo
com art. 300 do CPC, seus requisitos consistem na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, não restou
comprovado na inicial nenhum evento agendado para os próximos dois dias, o que não demonstra, ao menos
num primeiro momento, que a referida conduta enseje a pronta interferência do Poder Judiciário e não possa
esperar o contraditório mínimo. Dessa forma, destacou a necessidade de ouvir a parte contrária para
demonstrar suas razões quando da publicação do Decreto em questão, especialmente no que se refere em que
parecer técnico, nos termos do inciso VI, §3º, art. 1º da Emenda Constitucional 107/2020, se baseou o referido
Decreto.

O representado apresentou defesa alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça
Eleitoral para analisar o feito. No mérito, aduz que a edição do Decreto foi eminentemente técnica e amparada
pelo entendimento do Comitê Científico Municipal. Ao final, requereu que seja acatada a preliminar e a
improcedência da Representação.

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no sentido de que seja revogado o Decreto
Municipal dada a inconstitucionalidade na sua formação.

 
DECIDO.

 
Antes de me debruçar sobre as razões jurídicas do caso, entendo propício ressaltar que a

pandemia traz imensa preocupação à Justiça Eleitoral, e em especial a esta Zona Eleitoral, incumbida da difícil
tarefa de fiscalização da propaganda de rua, em um contexto sanitário nunca visto na história democrática
desse país.

Qualquer decisão tomada nesta ou em outras instâncias, não isenta a todos os atores do
cenário eleitoral, seja a própria Justiça, os Poderes públicos em geral, partidos, candidatos e eleitores, de
buscarem seguir os normativos sanitários pertinentes, evitando o agravamento da pandemia. De fato estarrece
cenas de total ausência de solidariedade humana quando as multidões se aglomeram, sem atentar que assim
colocam em risco as vidas dos mais vulneráveis. Não é demais lembrar Jonh Donne: “Nenhum homem é uma
ilha; cada homem é uma partícula. A morte de qualquer um me diminui...E por isso não perguntes por quem os
sinos dobram: eles dobram por ti.”

Com efeito, se nos cabe a todos a responsabilidade de buscar meios de manter a pandemia sob
controle, não existe solução em um país democrático, à margem da Constituição. Nenhuma boa vontade ou
intenção pode subsistir sem amparo constitucional, essa nossa bússola a ser usada não apenas em mares
tranquilos, senão muito mais necessária em tempos difíceis. À margem da Constituição não existe solução.
Apenas arbítrio.

Registro que a despeito de se insurgir o reclamado sobre o meio eleito pela parte autora, a fim
de buscar o afastamento do citado decreto municipal, verifico que há competência desta zona eleitoral para a
apreciação do tema, no que tange especificamente aos atos de propaganda, já que a Resolução TRE 27/15,
em seu art. 3º, confere a esta unidade jurisdicional a atribuição de exercer o Poder de Polícia nas eleições.

Rodrigo López Zilio leciona que:
“Comumente, o poder de policia é relacionado como uma atribuição do magistrado eleitoral para
cessar irregularidades no âmbito da propaganda eleitoral… No entanto, o espaço de atuação do
poder de polícia, na esfera eleitoral, é mais amplo abrangendo a possibilidade de determinar a
cessação de toda espécie de ilicitude havida no âmbito das eleições. Com efeito, o mesmo artigo
41 da LE estatui em seu § 2º, que o poder de polícia abarca todas as providências necessárias
“para inibir práticas ilegais”. No mesmo sentido, o art. 35, inciso XVII, do Código Eleitoral prevê que
é competência dos juízes eleitorais “tomar todas as providências aos eu alcance para evitar atos
viciosos das eleições.” (in Direito Eleitoral, 6ª ed.- Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p 405).

Assim que fica bem evidente que as expressões empregadas na lei tem amplo espectro de
aplicação, conferindo ao juízo poderes de atuação sempre que se deparar com a ilicitude dentro do processo
eleitoral, mormente no que tange à propaganda.

Ressalte-se que no Decreto Municipal 12.074/20 há ato concreto contra a liberdade e
regularidade da propaganda eleitoral no Município de Natal, trazendo assim a legitimidade do juízo para atuar
dentro do seu âmbito de competência, a despeito de qualquer questão atinente a formalidades da
representação. No âmbito do Poder de Polícia, uma vez tomando ciência de ato capaz de tolher a regularidade
especificamente dos atos eleitorais de propaganda, cabe ao juízo sua avaliação, afastando condutas em
desacordo com a legislação e que possam trazer prejuízo a normalidade das eleições.
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O caso dos autos refere-se a edição de ato normativo pelo Executivo Municipal determinando a
restrição aos atos de propaganda eleitoral, através do Decreto Municipal nº 12.074/20, proibindo, por exemplo
“caminhadas, carreatas, passeatas e comícios no âmbito do Município do Natal”, restando evidente que trata de
alteração que pode afetar o Princípio da Normalidade e Legitimidade das eleições, já que impede atos de
propaganda previstos na lei eleitoral.

Acerca da competência para legislar sobre o assunto, dispõe o artigo 22 da Constituição
Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,aeronáutico, e
espacial e do trabalho; [...]

Em consonância com o dispositivo supracitado, o Congresso Nacional promulgou, em 2 de julho
de 2020, a Emenda Constitucional nº 107, a qual adiou em razão da pandemia da Covid-19, as eleições
municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. O inciso VI do § 3º do art. 1º da referida
Emenda dispõe:

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15
de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno,
onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo. […]
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
[…]
VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação
municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em
prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional; […]
(grifo nosso).

No mesmo sentido a Resolução TSE n.º 23.624/2020, com fundamento na Emenda
Constitucional 107/2020, estabelece que:

Art. 12. Os atos regulares de propaganda eleitoral não poderão ser
limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver
fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou
nacional (Emenda Constitucional nº 107, art. 1º, § 3º, VI) (grifo nosso).

Resta bastante evidente que, no que tange especificamente à matéria de propaganda eleitoral, o
legislador constitucional não autorizou interferência de autoridade municipal, salvo quando amparado parecer
técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Tal obstáculo não foi inserido na norma de
forma aleatória. Visou evitar que as autoridades Municipais, no mais das vezes envolvidas pessoalmente no
embate das eleições municipais, ficassem encarregadas da avaliação técnico-científica neste tocante,
resguardando assim a isenção de qualquer normativo que viesse a ser exarado.

Por oportuno trago o lúcido pensamento que constou no MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
(120) nº 0600325-61.2020.6.20.0000:

“Em perfeita sintonia com o disposto no art. 1º, § 3º, da EC n.º 107/2020, reiterado no art. 12 da
Resolução n.º 23.624/2020, a regra, mesmo neste atual momento ainda de pandemia, é a
possibilidade de realização de atos regulares de propaganda eleitoral, ressalvada a situação
excepcional de decisão que os veda fundado em "prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional". E, certamente, o legislador constituinte derivado assim assinalou
para evitar que eventuais gestores municipais, a pretexto de estarem a cumprir normas sanitárias
de combate ou prevenção à disseminação da Covid-19 no município, pudessem manipular, por
motivações meramente político-eleitoreiras, e, por conseguinte, acabar por interferir nos típicos atos
de propaganda eleitoral das eleições municipais. Daí a relevo da necessidade de prévio parecer
técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional - e não municipal - para justificar,
excepcionalmente, a impossibilidade de realização de algum ato regular de propaganda eleitoral,
como o é a carreata.” (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) nº 0600325-61.2020.6.20.0000,
TRE/RN, RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA).

 A parte reclamada vem a informar em sua contestação que o Decreto Municipal 12.074 está
amparado reunião do Comitê Científico Municipal (13585990 - Documento de Comprovação (Ata Reunião
Comitê Cientifico), onde teria ficado expressa a recomendação ao Prefeito de editar “medidas proibitivas no
âmbito eleitoral”, a fim de impedir a propagação da pandemia.

Impende consignar que acerca das questões científicas aduzidas no referido documento,
descabe ao juízo eleitoral sua valoração, restando entretanto evidente que o requisito constitucional que
autorizaria a intervenção do Município nas eleições, no que tange a supressão de modalidades de propaganda,
não foi atendido, uma vez que inexiste parecer estadual ou nacional que a ampare.
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Chama a atenção que até o presente momento somente é do conhecimento do Juízo a emissão
da Recomendação Estadual 19/2020 de 28 de setembro próximo passado, onde o COMITÊ CONSULTIVO DE
ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19 emite opinião
diversa : “Haverá a possibilidade de realização de comícios, passeatas e convenções presenciais desde que
estejam dentro da fase do protocolo de retomada do setor de eventos, respeitando as regras de distanciamento
social e proteção individual, e com autorização da Vigilância Sanitária municipal;”

Logo em seguida foi editada pelo Executivo Estadual o DECRETO 30.035 DE 05 DE OUTUBRO
DE 2020, onde é expressamente revogado o art. 11 do Decreto Estadual nº 29.583/20, justamente o que
suspendia “as atividades coletivas de qualquer natureza, públicas ou privadas, incluindo eventos de massa,
shows, atividades desportivas, feiras, exposições e congêneres.” O próprio Decreto traz em seus
considerandos que a alteração normativa se dá para atender “o início das atividades relativas às campanhas
eleitorais, nos termos do calendário previsto na Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020”.

Sem entrar no mérito do acerto ou desacerto das duas avaliações epidemiológicas divergentes
(do Executivo Municipal e Estadual), não há dúvidas que a atuação do executivo municipal não está
fundamentada em parecer estadual ou nacional, na forma preconizada pela Constituição Federal, restando
evidente estar eivado de inconstitucionalidade.

Ademais, verifica-se em outros Decretos editados pelo município, normas muito menos
rigorosas para eventos privados, no que concerne as limitações diante da pandemia do Covid-19, o que causou
grande perplexidade ao juízo. Exemplifica-se o Decreto nº 12.029 o qual dispõe sobre a retomada do
funcionamento dos buffets, casas de recepções e eventos, salões de festas, associações e clubes sociais no
âmbito do Município de Natal. O art. 6º da referida norma dispõe sobre o cronograma de retomada e em seu
inciso III e disciplina a Fase 3, última fase de retorno de eventos, iniciada em 15 de setembro de 2020, em que
é permitida a participação de até 500 pessoas em eventos privados, ao passo que para os eventos eleitorais
limitou-se a presença a 100 pessoas (art. 4º do Decreto 12.074/20), um número 5 vezes menor.

Consigne-se que a presente decisão não tem o condão (nem intenção) de tolher o dever
do executivo municipal de fiscalizar as questões sanitárias referentes a pandemia. Esta é atribuição
sua, por força da ADI 6341 do Supremo Tribunal Federal, como bem asseverado na contestação
apresentada. Não pode entretanto o Município, sem estar amparado em parecer técnico estadual ou
nacional, legislar sobre matéria eleitoral, proibindo modalidades de atos de campanha, com fundamento
em opinião exarada no âmbito do município.

Dada a competência do Executivo Municipal em firmar normas sanitizantes, mostra-se
importante decotar aqui, dentro do espectro de competência desta unidade (Poder de Polícia na propaganda
Eleitoral), quais os dispositivos do citado Decreto Municipal 12.074/20 estariam a impedir atos regulares de
campanha, e tão somente neste tocante, realizar a intervenção judicial, sem adentrar em outras normas
administrativas e sanitárias.

Na análise do referido diploma encontro, pelo menos para este momento, indevida intromissão
nos atos regulares de campanha na proibição de caminhadas, carreatas, passeatas e comícios (art. 3º), e na
limitação de 100 pessoas por reunião (art. 4º), este último inclusive inconsistente com outros regramentos do
próprio executivo municipal para eventos privados, sem nenhum interesse público, como visto alhures.

No restante do decreto, pelo menos a princípio, verifico a existência de normas sanitizantes,
bem próximas das já fixadas antes do período de propaganda partidária, de maneira que, para o momento,
salvo outros desdobramentos, não observo estarem direcionadas especificamente à propaganda.

À luz do exposto, com fulcro no art. 41 da Lei 9504/97 e art. 6º da Resolução 23610/19 e por
tudo que dos autos consta, DETERMINO a suspensão do art. 3º do Decreto 12.074/20 no que concerne a
proibição de caminhadas, carreatas, passeatas e comícios, bem como do art. 4º do mesmo diploma
legal, no que pertine a limitação do número de pessoas por evento.

Notifique-se a autoridade municipal da presente decisão.
P.R.I.
Natal, 09 de outubro de 2020.

 
 

HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
Juíza Eleitoral da 3º Zona/RN
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