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Advogados do(a) RECORRIDO: ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE BRITO FILHO - PB0020571, FABIO BRITO

FERREIRA - PB0009672 
 

 
 

EMENTA
 

 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. INTERNET.
MENSAGEM POR MEIO DO INSTAGRAM. PEDIDO EXPLICITO
DE VOTO. CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 36, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A minirreforma eleitoral, Lei nº 13.165/2015, alterou a redação
do art. 36-A da Lei 9.504/97, passando a permitir, mesmo antes
do período da propaganda eleitoral, as manifestações de
eleitores, inclusive a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e a divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas, desde que não
envolvam pedido explícito de voto.
2. Havendo a veiculação de mensagem com conteúdo eleitoral
em que se verifica a existência de pedido expresso de voto, em
período anterior ao determinado para o início da propaganda
eleitoral, forçoso reconhecer a prática ilícita, ainda que a
divulgação tenha se dado por meios autorizados pela legislação.
3. Desprovimento do recurso.

 
 
 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: REJEITADA A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. UNÂNIME. NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU-SE

PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER

MINISTERIAL.

 

João Pessoa, 18/03/2021

 

Num. 85940184 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - 22/03/2021 20:44:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040612481800000000082708954
Número do documento: 21040612481800000000082708954



ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO 
Relator

   
 
 

RELATÓRIO
  

 
 

 
                    Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELSO FERREIRA OTON, candidato ao
cargo de Vereador no município de Boa Ventura/PB e SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO,
em face de sentença exarada pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou procedente
representação, por propaganda eleitoral extemporânea, proposta pela Coligação “O TRABALHO
NÃO PODE PARAR.
                       Da leitura da sentença, observa-se que o douto magistrado zonal, entendendo que
as postagens feitas nas redes sociais dos representados de fato configuraram propaganda
eleitoral antecipada, condenou o primeiro recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) e a segunda recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do que dispõe o art. 36, §3º da Lei 9.504/97.
                       Em sede de recurso, os recorrentes suscitam, em preliminar, a nulidade da
sentença, sob o fundamento da mesma não ter apreciado as teses de defesa, consubstanciada
na alegação de ausência de silogismo da inicial, bem como de intempestividade na
protocolização da representação.
                       No mérito, sustentam que “o vídeo postado pelo (a época) pré-candidato, possui
natureza meramente informativa e em nenhum momento pugnaram por votos, limitaram-se a
exaltar as qualidades pessoais e explicar as funções constitucionais do integrante da Câmara
Municipal, o que por sí só não evidencia qualquer ilegalidade, tudo no exercício regular de um
direito, qual seja, de exercer o direito à liberdade de expressão, este manifesto pela Carta Magna
Cidadã de 1988, não havendo tal exaltação com a finalidade da promoção pessoal por parte do
demandado”.    
                       A coligação representante, por meio de contrarrazões constante do ID 7877697,
destaca “que o pedido formulado na referida preliminar – relacionado com a alegada
intempestividade da representação - é absolutamente incongruente com a argumentação que lhe
antecede, não podendo sequer ser conhecido, dado o óbice processual. No mérito, defendendo
ser irretocável a sentença combatida, pugnam pela sua manutenção.
                       A douta Procuradoria Regional Eleitoral, mediante parecer de ID 8718997,
manifestou-se “pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença ora guerreada”.
                             É o breve relatório.
 
 
   
 

VOTO
A sentença recorrida foi publicada em 28/10/2020 e o recurso, por sua vez, encontra-se
protocolado em 29/10/2020, portanto, tempestivo.
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
Conforme relatado, os recorrentes alegam que a sentença não procedeu com a necessária
apreciação das teses de defesa, consubstanciadas na ausência de silogismo da petição inicial,
bem ainda quanto à preliminar de intempestividade na protocolização da representação proposta.
Debruçando-me sobre todo o caderno processual, notadamente nas petições de contestações,
observo que em nenhum momento os recorrentes apresentaram a alegação de falta de silogismo
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da petição inicial, o que no ponto torna prejudicada tal argumentação, vez que ao juiz não seria
razoável exigir apreciação de algo que não lhe fora suscitado.
Quanto a alegação de nulidade da sentença, sob o fundamento de não apreciação da preliminar
de intempestividade apresentada em sede de contrarrazões, verifica-se que a mesma igualmente
não merece acolhimento, uma vez que conforme se extrai do trecho a seguir reproduzido, o douto
magistrado de fato procedeu com a sua análise, concluindo, entretanto, pela sua rejeição.
Vejamos:

“Inicialmente, como foi suscitada questão preliminar, relativa à
intempestividade da representação, deve a matéria ser enfrentada antes de
analisar-se o mérito.
Sustentam os contestantes que a representação deve ser considerada
intempestiva pelo fato de ter sido apresentada após o prazo de 48hs
previstos no art. 96, §5º da Lei 9.504/97.
Sem razão os representados.
Em verdade, o mencionado dispositivo apenas diz respeito ao prazo para
apresentação de defesa quando recebida uma reclamação eleitoral, não
sendo tal dispositivo referente ao prazo para o ajuizamento da reclamação
em si.
In casu, a jurisprudência pátria já se pacificou no sentido de que o termo
final para ajuizamento de representações sobre propagada eleitoral irregular
é o dia da eleição, como se denota dos seguintes julgados:
“Representação. Propaganda antecipada. [...] Prazo. Ajuizamento. Data.
Eleição. [...] 1. A representação para apurar prática de propaganda eleitoral
irregular, com violação à Lei nº 9.504/97, deve ser ajuizada até a realização
do pleito, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de agir do
representante. [...]” (Ac. de 19.5.2011 no R-Rp nº 295549, rel. Min. Marcelo
Ribeiro; no mesmo sentido o Ac. de 31.5.2011 no REspe 251287, rel. Min.
Nancy Andrighi e o Ac. de 18.12.2007 no AgRgREspe nº 27288, rel. Min.
Gerardo Grossi.)
“Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. Falta de interesse de
agir. 1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo final para
ajuizamento de representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou
irregular, é a data da eleição, sob pena de reconhecimento de perda do
interesse de agir. 2. Ainda que haja segundo turno em eleição majoritária, tal
circunstância não prorroga o termo fixado na primeira votação, sob pena de
se criar critérios diferenciados para as eleições majoritárias e proporcionais,
considerados, ainda, os pleitos simultaneamente sucedidos em
circunscrições diversas. 3. Conforme entendimento pacífico do Tribunal, o
reconhecimento de falta de interesse de agir em face de inobservância de
prazo para ajuizamento de representação não implica criação de prazo
decadencial nem exercício indevido do poder legiferante [...]”. (Ac. de
20.5.2010 no AgR-AI nº 10568, rel. Min. Arnaldo Versiani; no mesmo sentido
o Ac. de 23.6.2009 no AgRgREspe nº 28101, rel. Min. Joaquim Barbosa; o
Ac. de 12.8.2008 no AgRgAg nº 8053, rel. Min. Eros Grau e o Ac. de
30.11.2006 na Rp nº 1341, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)
“[...] Propaganda eleitoral irregular. Art. 45, III, da Lei nº 9.504/97.
Ajuizamento há mais de um mês após a eleição. Ausência de interesse de
agir. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] A demora em ajuizar a
representação configura falta de interesse de agir, uma vez que,
ultrapassado o período eleitoral, não mais subsiste poder de influência da
propaganda questionada.[...]” (Ac. de 23.6.2009 no AgRgREspe nº 27890,
rel. Min. Joaquim Barbosa.)
Ante o exposto, rejeito a questão preliminar suscitada e passo a analisar o

Num. 85940184 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - 22/03/2021 20:44:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040612481800000000082708954
Número do documento: 21040612481800000000082708954



mérito”.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade de sentença ventilada pelos recorrentes.
 
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 11, incisos I e II, da Resolução TSE n.º
23.624/2020, que alterou a Resolução TSE n.º 23.610/2019, a propaganda eleitoral e a
propaganda eleitoral na Internet serão permitidas a partir de 27 de setembro de 2020 (art. 36 da
Lei n. 9.504/97, com a redação dada pela Lei n.º 13.165/15).
Pois bem.
A questão de mérito da representação tinha por objeto a verificação acerca da configuração de
propaganda eleitoral antecipada consistente na publicação, em 22 de setembro de 2020, de vídeo
no perfil do instagram do então pré-candidato ao cargo de vereador Celso Ferreira Oton, e
também republicado no perfil da Sra. Sandra Regina Pereira Gonçalo.
No vídeo produzido pelo candidato-recorrente, o mesmo faz a seguinte afirmação:

“Olá meus amigos e amigas de Boa Ventura. Estou colocando o meu nome, mais
uma vez, a disposição de todos vocês como pré-candidato a vereador.
Então eu como vereador, parlamentar-mirim, o que eu posso fazer para Boa
Ventura é fiscalizar. O trabalho do legislador é legislar e fiscalizar o dinheiro
público, então irei fazer com bastante cautela, com responsabilidade, juntamente
com os demais pares, juntamente com o Poder Executivo, fazer esse projeto que
venha beneficiar toda a população.
Então eu como vereador irei fiscalizar cada projeto que irá ser implementado
dentro de Boa Ventura.
Então o que posso oferecer é o meu trabalho, meu carinho e o meu respeito por
cada um de vocês.
Por isso, meus amigos e amigas, peço mais uma vez o voto de confiança para
juntos construirmos uma nova história.
Venha você também!”

Ésabido que a disciplina legal da propaganda antecipada sofreu grande alteração com a reforma
da Lei nº 13.165/2015, que deu nova redação ao art. 36-A da Lei das Eleições. A lei eleitoral
passou a conceber como lícitos os atos de pré-campanha, contendo: a) menção à pretensa
candidatura; b) exaltação de qualidades pessoais dos candidatos; c) exposição de plataformas e
projetos políticos em entrevistas; d) divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos; e
e) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais,
entre outros.
Tais atos, por óbvio, possuem conteúdo eleitoral, no entanto foram expressamente permitidos
pela norma, desde que não excedam um limite: a presença de pedido explícito de votos.
Por ocasião da prolação de sua sentença, em relação ao ponto nodal da questão, o douto
magistrado zonal assim consignou:

“(...)O sr. Celso alega em sua contestação que apenas teria divulgado o vídeo em
sua própria rede social "visando declarar, para os simpatizantes de suas ideias,
que naquele momento já teria participado da Convenção Partidária e tornou-se
Pré-Candidato ao cargo de Vereador pelo Município de Boa Ventura, o que por si
só não evidencia qualquer ilegalidade". De fato, se o pronunciamento do
candidato tivesse sido apenas neste sentido, nenhuma ilicitude haveria.
No fim da sua fala, contudo, o sr. Celso afirma: "Por isso, meus amigos e amigas, 
peço mais uma vez o voto de confiança para juntos construirmos uma nova
história. Venha você também". Esta expressão acima negritada é nitidamente um
pedido expresso de voto e, como não podia fazê-lo em 22 de setembro, resta
configurada a propaganda eleitoral antecipada.(...)”.

Com efeito a simples análise da mídia não deixa dúvidas que o pré-candidato extrapolou o
permissivo legal, fazendo uso de palavras que demonstram de forma inequívoca o pedido
expresso e explícito de voto, em total afronta à legislação eleitoral vigente.
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Sendo assim, resta evidente que os recorrentes incorreram em prática irregular, realizando
propaganda eleitoral antecipada e que se impõe, in casu, aplicação da multa prevista no art. 36,
§3º, da Lei 9.504/97.
No mesmo sentido, destaco que essa corte já teve oportunidade de apreciar fatos
semelhantes ao aqui versado, decidindo pela configuração da prática de propaganda eleitoral
extemporânea, consoante os seguintes julgados, nos autos dos RE 0600252-71.2020.6.15.0051 e
RE 0600250-04.2020.6.15.0051, ambos de relatoria do Exmo. Juiz Márcio Maranhão Brasilino, in
verbis:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. PALAVRAS MÁGICAS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO MULTA, NOS TERMOS DO ART. 36, § 3º.
DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO.
- O recorrente extrapolou o permissivo legal, com a divulgação de mensagens e
vídeo na página do facebook, com pedido explícito de votos, sendo passível da
reprimenda contida na legislação eleitoral.
- Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.
 
ELEIÇÕES 2020. RECURSO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL. FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO. VÍDEO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º
GRAU.
- 1. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida.
- Tendo em vista o artigo 6º da Lei 9.507/97, há uma faculdade conferida aos
partidos políticos para celebrar coligações, de modo que, no caso concreto,
encontrando-se o partido filiado apenas para a eleição majoritária, não resta óbice
a sua atuação isolada nas eleições proporcionais.
2. Quanto ao mérito, a publicação foi efetuada em nítida dissonância ao
apregoado no artigo 36-A da Lei das Eleições, restando comprovado o pedido
explícito de voto. Configuração de propaganda eleitoral antecipada.

                    
Éde se destacar que, de acordo com o art. 36, §3º, da Lei 9.504/97, a penalidade pela prática de
propaganda antecipada pode ser aplicada: a) ao responsável pela divulgação da propaganda b)
ao seu beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento. Assim, andou bem o
magistrado de primeiro grau quando aplicou a multa, prevista no sobredito normativo,
individualmente a cada um dos representados.
Ademais, quanto aos valores das multas aplicadas aos recorrentes, vê-se que a sentença
também se mostra escorreita, na medida em que o valor atribuído a cada um dos recorrentes
atendeu às balizas da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merecem ser mantidos.
Ante o exposto, pelos fundamentos elencados, VOTO pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral.
Écomo voto.
Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à Zona Eleitoral de origem.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 15 de março de 2021.
 

ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO
Relator
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