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Processo 0603913-58.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: DP 0603913-58.2018.6.16.0000
INTERESSADO: JEAN RAFAEL FIGUR WENGRAT
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Vistos etc.
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se àregularização da inscrição eleitoral nº 114573340647 do Juízo da 121ª
Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, pertencente a JEAN RAFAEL FIGUR WENGRAT, e àinativação da BPS n.º 000438639000.
Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo de origem, para conhecimento e eventuais providências que se fizerem
necessárias.
Após, publique-se e arquive-se.

Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral

Processo 0604042-63.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: CO 0604042-63.2018.6.16.0000
INTERESSADO: NORIVAL QUERINO DA SILVA
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Vistos etc.
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se àregularização da inscrição eleitoral nº 052726150604 do Juízo da 78ª
Zona Eleitoral de Cambé, pertencente a NORIVAL QUERINO DA SILVA, e àinativação da BPS n.º 000219599000.
Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo de origem, para conhecimento e eventuais providências que se fizerem
necessárias.
Após, publique-se e arquive-se.
Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0600178-17.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.535
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - 0600178-17.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ
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RELATOR(A): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV Advogados do(a) IMPETRANTE: KAMILLE
ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL
Advogado do(a) AUTORIDADE COATORA:
EMENTA –MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE E DETERMINOU A
ANOTAÇÃO DE CÓDIGO ASE 540 NO CADASTRO ELEITORAL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DA INELEGIBILIDADE REFLEXA
EM SEDE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO, QUE NÃO REPRESENTA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO OU DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. TSE. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. Évedado ao juiz eleitoral, no exercício de sua função administrativa, reconhecer a existência de causa de inelegibilidade reflexa de eleitor.
2. A anotação da existência de fato jurídico apto a atrair a incidência de causa de inelegibilidade no Cadastro Nacional de Eleitores élícita não configura, em si,
punição ou imediato reconhecimento de óbice àcapacidade eleitoral passiva.
3. Mandado de Segurança conhecido.
4. Segurança parcialmente concedida.

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por EMERSON MIGUEL PETRIV contra ato do d. Magistrado da 41ª Zona Eleitoral –Londrina que, no
exercício das funções administrativas, determinou o registro de inelegibilidade (ASE 540) no histórico eleitoral, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea
b da Lei Complementar nº 64/1990, face àcomunicação da Câmara Municipal de Londrina referente ao Decreto-Legislativo nº 257/2017, que cassou o
mandato de vereador do ora impetrante.
Em suas razões, o impetrante alega que a decisão do Juízo determinou (conforme fls. 02 do documento nº 18893) a anotação da inelegibilidade sem que a
referida disposição normativa estivesse enquadrada no Decreto em comento, que assim prevê:
“Fica cassado o mandato do Senhor Emerson Miguel Petriv, eleito Vereador do Município de londrina nas eleições realizadas em 2 de outubro de 2016, para o
período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, pela prática de infração ético parlamentar, por conta de violação ao artigo 9, II, do Código de
Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 53/2003) e artigo 7, I, do DL 201/67, conforme decisão do Plenário da Câmara Municipal de Londrina, ocorrida na
Sessão de Julgamento convocada pelo Edital de 10 de outubro de 2017 publicado no Jornal Oficial nº 3365 de 11 de outubro de 2017, realizada no dia 15 de
outubro de 2017, realizada no dia 15 de outubro de 2017, decorrente de representação contra ele formulada pela Sra. Regina Maria Amâncio (Representação nº
3/2017 –Denúncia 1/2017).”
Sustenta que a anotação de inelegibilidade do Impetrante violou seu direito líquido e certo em estar elegível, tendo o seu mandato cassado não em razão de
prática descrita na LC 64/90 e sim prevista no Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 53/2003) e no Decreto-Lei nº 201/67.
Com a alegação, por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, foi parcialmente concedida a medida liminar requerida,
apenas para afastar a declaração de inelegibilidade do despacho do juízo a quo até o julgamento de mérito do mandamus, sem, contudo, retirar a anotação do
ASE 540 (inelegibilidade) do cadastro eleitoral do impetrante, por se tratar meramente de atividade administrativa.
Com a devida comunicação desta decisão, requisitou-se informações àautoridade apontada coatora, que apresentou manifestação de id 19242, relatando que,
em razão do rezoneamento, o domicílio eleitoral do impetrante passou a ser da 41º Zona Eleitoral - Londrina e que, quando o registro da inelegibilidade foi
anotado, o domicílio eleitoral era da 189ª Zona Eleitoral, não possuindo outras informações a serem acrescentadas.
Irresignado com a concessão parcial da liminar, o impetrante opôs embargos declaratórios com fito de inativar o registro do ASE 540 (inelegibilidade), pois,
segundo sua alegação, não havia na decisão liminar o comando para atualização do cadastro eleitoral com o registro do ASE 558.
Comunicada, a Advocacia Geral da União, por meio de sua Procuradoria no Paraná, não vislumbrou razões suficientes, interesse patrimonial ou matéria de
grande relevância que motivasse o seu ingresso no feito.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id 20827), manifestando-se pela denegação da segurança com manutenção do registro de
inelegibilidade no cadastro eleitoral do impetrante face ao teor do Decreto em comento.
Vieram os autos conclusos.
Éo relatório.

voto

A decisão proferida pelo d. Magistrado da 189ª Zona Eleitoral de Londrina não épassível de recurso, sendo, em tese, cabível o Mandado de Segurança como
meio de permitir a esta Corte sindicá-la.
A questão trazida àapreciação diz respeito àpossibilidade, ou não, de determinar a inelegibilidade em face do teor do Decreto-Legislativo nº 257, de 15 de
outubro de 2017, da Câmara Municipal de Londrina, que cassou o mandato de vereador do impetrante pela prática de infração ético parlamentar, em violação
ao artigo 9º, II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 53/2003).
O referido Decreto foi comunicado ao juízo da 189ª Zona Eleitoral de Londrina (atual 41º Zona Eleitoral), que, atendendo parcialmente as orientações do
Provimento nº 06/2009 –CGE, proferiu a decisão com o seguinte teor: “com fundamento no artigo 1º, inc. I, alínea b, da LC nº 64/90, determino o registro de
inelegibilidade para o eleitor Emerson Miguel Petriv”.
O cerne do mandamus reside no tratamento que Juiz Eleitoral na origem deu àocorrência a ele trazida. A determinação do juízo a quo se mostra parcialmente
ilegal na medida em que, com fundamento no artigo 1º, inc. I, alínea b, da LC nº 64/90, aparentemente declarou a inelegibilidade do impetrante.
Neste ponto, cabe asseverar que a decretação de inelegibilidade somente épossível quando a lei assim o determina, a exemplo das decisões proferidas em sede
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que reconhecem a prática de ato de abuso de poder de político, econômico ou ainda o uso indevido dos meios de
comunicação. O que, como se vê, não éo caso.
A síntese dos fatos narrados aponta, em tese, para uma suposta inelegibilidade reflexa, que, a exemplo da prevista na alínea ‘b’ do inciso I do art. 1º da LC
64/90, deverá ser oportunamente apreciada em eventual pedido de registro de candidatura, cabendo a Justiça Eleitoral, neste momento, apenas o registro da
situação fática que pode, em tese, caracterizar inelegibilidade reflexa, através do Código ASE 540.
A concessão da liminar, portanto, foi no sentido afastar o juízo prévio sobre a inelegibilidade do impetrante, isto porque o juízo de origem, ao transmutar em
inelegibilidade cominada a inelegibilidade reflexa em apreço, desnaturou indevidamente o tratamento dado àocorrência.
Outra questão, entretanto, éa incidência do registro ASE 540 no cadastro eleitoral do impetrante. As orientações emanadas pelo CGE dispostas no Manual de
Instruções para utilização dos códigos ASE consignam sobre a atividade administrativa e informativa quanto ao registro das ocorrências no histórico eleitoral.
A anotação ASE 540 não traz a pecha de irreversível inelegibilidade, em verdade, trata-se mero registro administrativo sobre fato jurídico que pode, em tese,
caracterizar suposta causa de inelegibilidade reflexa. De nenhuma maneira, a presença deste registro vincula o juiz eleitoral na apreciação de eventual pedido
de registro de candidatura.
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E, sobre esse caráter informativo, a jurisprudência eleitoral évasta, consolidada e facilmente encontrada:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INELEGIBILIDADE. CADASTRO ELEITORAL. ANOTAÇÃO. CARÁTER INFORMATIVO.
DESPROVIMENTO.
1. A anotação de suposta inelegibilidade no Cadastro Eleitoral possui caráter meramente informativo e serve de subsídio para decisão a ser proferida na
análise do pedido de registro de candidatura.
2. Recurso desprovido.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 102679, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 227, Data 30/11/2016, Página 7)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
FÍSICA. INELEGIBILIDADE. ANOTAÇÃO. CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES.
(...)
3. A anotação da causa de inelegibilidade no Cadastro Nacional de Eleitores não configura, em si, punição ou imediato reconhecimento de óbice
àcapacidade eleitoral passiva do responsável pela doação eleitoral tida por ilegal. Precedentes.
4. A configuração da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, p, da Lei Complementar 64/90 e os seus respectivos requisitos serão oportunamente
analisados pelo juízo competente em face de eventual pedido de registro de candidatura, observando-se a orientação de que "nem toda doação eleitoral tida
como ilegal écapaz de atrair a inelegibilidade da alínea p. Somente aquelas que, em si, representam quebra da isonomia entre os candidatos, risco
ànormalidade e àlegitimidade do pleito ou que se aproximem do abuso do poder econômico éque poderão ser qualificadas para efeito de aferição da referida
inelegibilidade. (RO 534-30/PB, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe 16.9.2014) (AgR-REspe 161-88, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, PSESS em
14.12.2016).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 3663, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 160, Data 18/08/2017,
Página 136)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL.PESSOA FÍSICA.
(...)
3. A anotação administrativa de ocorrência de inelegibilidade no cadastro eleitoral do recorrente tem natureza informativa e não acarreta nenhuma restrição
àparte.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 12720, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/08/2017, Página
130)
Assim, o registro ASE 540 tem o condão apenas informativo de submeter ao futuro juízo apenas aqueles eleitores que efetivamente providenciam o registro de
candidatura, para então apreciar detidamente o caso que fundamentou o registro.
Neste contexto, reafirmo o entendimento trazido na liminar e, com a devida vênia ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, assevero que não cabe, no
momento, apreciar o mérito sobre eventual inelegibilidade. Entretanto, para que se viabilize futura apreciação, insta manter consignado a anotação ASE 540 no
histórico eleitoral do impetrante.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, deixo de acolher o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se conhecer do Mandado de Segurança e conceder
parcialmente a segurança, para reformar parcialmente a decisão impugnada, afastando a declaração de inelegibilidade sem, contudo, deixar de constar no
histórico eleitoral do impetrante o registro do ASE 540.
Éo voto.
Curitiba, 13 de Dezembro de 2018.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600178-17.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogados do(a) IMPETRANTE: KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989, JOAO MIGUEL
FERNANDES FILHO - PR42447 - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e Desembargador Federal
Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.12.2018 .
Proclamação da Decisão

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 13/12/2018 RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO

Processo 0603603-52.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
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ACÓRDÃO N.º 54.487
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0603603-52.2018.6.16.0000 - Irati - PARANÁ
RELATOR(A): RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Advogado do(a)
REPRESENTANTE: REPRESENTADO: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS, MARIA APARECIDA BORGHETTI, MARCELO DA LUZ
RODRIGUES DA ANUNCIACAO Advogados do(a) REPRESENTADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE
AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO:
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO
PANSIERI - PR31150
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. ENDEREÇO DO COMITÊ DE CAMPANHA, TIDO COMO
"CENTRAL" NÃO INFORMADO AO JUIZ ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO §3º, DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA
AOS LIMITES DO ART. 37, §2º, DA LEI Nº 9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS: EFEITO OUTDOOR VERIFICADO NOS AUTOS. DIVULGAÇÃO
DE VISUAL ÚNICO EXCEDENTE A 4M2 (QUATRO METROS QUADRADOS). VIOLAÇÃO AO §1º, DO ARTIGO 10, DA RES. TSE Nº 23.551/17.
RESPONSABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O
CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§1º e 3º da Resolução TSE nº 23.551/17, éindispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do
comitê central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder àinscrição do nome que os designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao
limite de 0,5 m² (meio metro quadrado), previsto no art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Mesmo que seja permitida a aposição de inscrição do nome em tamanho superior aos limites previstos no art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/1997, exclusivamente
nos comitês centrais identificados previamente, o §1º do artigo 10, da Resolução TSE nº 23.551/17 condiciona a publicidade a formato que não se assemelhe a
outdoor, nem gere esse efeito.
3. O uso de 3 (três) placas justapostas, em fachada de imóvel urbano, utilizando-se da mesma forma, cor de fundo, formato e cores das letras iguais, com
aproximadamente 12,72m² de área total, ainda que instaladas em ângulo na esquina de imóvel, gera o efeito outdoor, uma vez que éidentificável como o
mesmo material de campanha, com efeito de visual único, conforme precedentes do TSE.
4. A jurisprudência eleitoral consolidou o entendimento de que a divulgação de material superior a 4m2 (quatro metros quadrados), ainda que composta por
placas justapostas menores de efeito de visual único ésuficiente para a caracterização de outdoor, em virtude da inexistência de definição legal acerca das
dimensões.
5. A propaganda de idêntico padrão das demais que beneficia candidatos do mesmo partido político, instalada em imóvel que, em tese, seria utilizado como
comitê "central" de campanha de um dos candidatos, localizado em via central do município visitado pelos outros candidatos beneficiados, para a realização de
campanha, evidenciam o conhecimento prévio da divulgação do conteúdo publicitário.
6. Segundo a jurisprudência do TSE, " o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias
e das peculiaridades do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016).
7. Recurso conhecido e desprovido.

I –RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto por RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS, MARIA APARECIDA BORGHETTI e MARCELO RODRIGUES, contra
Sentença que Julgou Procedente a Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face dos recorrentes, a qual concluiu que houve
veiculação de propaganda eleitoral irregular em material assemelhado a outdoor, com aproximadamente 12,72m² de área total, expressamente vedado pela
legislação eleitoral vigente, e condenou os Representados ao pagamento de multa, de forma individual, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que:
1) o dispositivo aplicável ao caso em deslinde seria o art. 10, §1º da Resolução TSE n. 23551/2017 e não o art. 37 da lei 9.504/97, pois a propaganda foi
colocada em comitê central, que possui regramento diferenciado em relação àpropaganda em bem particular. Neste ponto, afirma que a falta de identificação
do endereço do comitê central àJustiça Eleitoral, nos termos do artigo 10 da Resolução nº 23.551/2017, foi uma omissão formal que não pode penalizar o
candidato;
2) o tamanho das placas consideradas irregulares deve ser analisado individualmente, eis que não formam ângulo retilíneo, e assim não perfazem um “efeito
visual único” capaz de caracterizar a propaganda como outdoor;
3) precedentes atuais das Cortes Eleitorais consideram que o tamanho médio de um outdoor éde 20m² ou mais, muito superior àárea da propaganda analisada
na presente Representação;
4) os então candidatos CIDA BORGHETTI e RICARDO BARROS não tinham prévio conhecimento em relação às placas localizadas no município de Irati,
não havendo possibilidade de aplicação de multa eleitoral porque, conforme a jurisprudência, a demonstração do prévio conhecimento seria necessária para o
reconhecimento da irregularidade;
5) o Comitê pertencia apenas ao candidato Marcelo Rodrigues, sendo incabível que candidatos aos cargos de Deputado Federal e Governador detivessem
controle sobre todo e qualquer material fixado em comitês centrais estaduais localizados no interior do Estado.
Pleitearam, assim, a reforma da decisão para afastar a condenação; subsidiariamente, o afastamento da sanção imposta aos Representados, pois não fora
comprovado o prévio conhecimento destes em relação a tal fato.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, argumentou resumidamente que:
1) o caso em análise éregido pelo artigo 10 da Resolução TSE nº 23.551/17;
2) ainda que os recorrentes aleguem se tratar de 3 (três) placas individuais, tem-se que estas estão reunidas, em acabamento que gera continuidade e, por
consequência, o efeito único de outdoor;
3) além de haver jurisprudência recente que fixa o parâmetro de 4m² (quatro metros quadrados) para a caracterização do efeito outdoor, a aferição do efeito
visual para a configuração da irregularidade pode se afastar da precisão matemática para basear-se no sentimento provocado no eleitor, quando a ela
submetido;
4) o tamanho das placas com foto e indicação eleitoral de Ricardo Barros e Maria Aparecida Borghetti, individualmente, tem quase o dobro da área da placa do
candidato a quem éatribuído o comitê;
5) o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto.
Sob tais argumentos, pugnou pela manutenção da Sentença em sua íntegra.
Éo relatório.
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II –VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, dele conheço e passo àapreciação dos fatos relativos ao caso em apreço.
Conforme consta da Sentença, os recorrentes afirmaram, por ocasião da apresentação de suas defesas, que o local em que a placa foi afixada seria o Comitê
Central de Campanha do Candidato Marcelo, apresentando Contrato de Locação no id. nº 317929.
Verifico que o contrato, diga-se de passagem "de leitura bastante difícil", devido àfalta de nitidez e legibilidade da digitalização do documento, aparentemente
tem por Locatário “Eleição 2018 Marcelo da Luz Rodrigues da Anunciação Deputado Estadual”, referente àimóvel situado na Rua Antonio Candido Cavalin,
com número ilegível, e tem por objeto a “locação para utilização exclusiva como comitê eleitoral nas eleições de 2018”.
Contudo, conforme bem asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, éfato que os representados “deixaram de indicar endereço referido como comitê central
em seus respectivos registros de candidatura, não cumprindo a determinação expressa do §3º, do art. 10º da Resolução aplicável”.
Dessa forma, para melhor compreensão, transcrevo o conteúdo do artigo 10, da Resolução TSE nº 23.551/17:
Art. 10. Éassegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer
contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art.
244, inciso I).
§1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome
e o número do candidato, em formato que não se assemelhe a outdoor nem gere esse efeito.
§2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar os limites previstos no art. 37, §2º, da Lei nº
9.504/1997.
§3º Para efeito do disposto no §1º, o candidato deverá informar ao juiz eleitoral o endereço do seu comitê central de campanha.
Assim, em cumprimento àResolução acima referida, o endereço em questão não pode ser considerado como Comitê Central de Campanha dos representados,
em especial do candidato Marcelo Luz Rodrigues.
Além do mais, a inexistência desta informação, não pode ser tratada como uma mera irregularidade formal da campanha eleitoral, como tentam alegar os
recorrentes, devendo sim ser considerada como ausência de cumprimento de uma norma eleitoral vigente.
Logo, por força do disposto no §2º do artigo 10, a divulgação de informações da candidatura devem obedecer aos limites previstos no artigo 37, §2º, da Lei nº
9.504/97, que permitem o uso de “adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não excedam a 0,5
m² (meio metro quadrado)”.
De qualquer forma, convém ressaltar que o fato de se tratar ou não de comitê central de campanha igualmente não altera substancialmente o deslinde da causa,
pois, mesmo para a identificação de Comitê Central de Campanha, o supracitado §1º do artigo 10, da Resolução TSE nº 23.551/17, veda o uso de outdoor, bem
como de outros formatos que gerem esse mesmo efeito.
E assim afirmo porque, com relação àpropaganda eleitoral com efeito de outdoor, a Lei das Eleições traz a seguinte vedação:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, évedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§2º Não épermitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado). (...)
§5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não épermitida a colocação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano.
Além disso, a Resolução TSE nº 23.551/2017, especificando o referido dispositivo, estabeleceu que:
Art. 15. Não épermitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, §2º): [...]
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m² (meio metro quadrado). [...]
§5º A propaganda eleitoral em bens particulares não pode ser feita mediante inscrição ou pintura em fachadas, muros ou paredes, admitida apenas a
afixação de papel ou de adesivo, com dimensão que não ultrapasse o limite previsto no inciso II.
Não bastasse isso, em relação a outdoor, o §8º do art. 39 da Lei n° 9.504/1997, fez a proibição expressa, nestes termos:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. (...)
§8º Évedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos
àimediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Ainda, a Resolução TSE nº 23.551/2017 sedimentou o conceito de “efeito visual de outdoor”, dessa forma:
Art. 21 (...)
§1º. A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que, justapostas, se assemelhem ou causem
efeito visual de outdoor sujeita o infrator àmulta prevista neste artigo.
Do exame das imagens trazidas aos autos, colho apenas uma:
Assevero que, de acordo com a medição realizada no id. nº 318478, ambas as placas laterais têm as dimensões de 3,25m X 1,55m, enquanto a central tem
1,40m X 1,90m, chegando, assim, a aproximadamente 12,72m² de área total.
Éinegável o efeito visual gerado no eleitor que, ao se deparar com uma extensa placa em imóvel, contendo a imagem e o número de urna dos candidatos,
sugestiona-se a “ler” todas as informações contidas na mesma, restando na formação inconsciente de sua vontade um pedido dissimulado de voto.
Seguindo este diapasão, entendo que a Legislação Eleitoral citada acima, determina a proibição de veiculação de qualquer propaganda eleitoral cuja dimensão
visual ultrapasse os limites do que se percebe como razoável.
Como já mencionado anteriormente, tal proibição tem como principal escopo: impedir que tais propagandas tragam um efeito de apresentação muito
desproporcional daquele subentendido como normal ou comum, e assim, possam induzir demasiadamente o eleitor à“fixação” no seu inconsciente de uma
imagem, de um número ou de uma foto, burlando desta forma, o limite legal da propaganda eleitoral.
Bem por isso, vemos que a Jurisprudência tem se posicionado nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PLACA
COM FOTO, NOME, CARGO E NÚMERO DE CANDIDATO. GRANDES DIMENSÕES. IMPACTO VISUAL DE OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE.
DESPROVIMENTO.1. Autos recebidos no gabinete em 25.8.2017.2. Placa com foto, nome, cargo e número de candidato, de dimensões grandiosas,
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configura propaganda irregular mediante engenho equiparado a outdoor, nos termos do art. 39, §8º, da Lei 9.504/97 e de precedentes (...). (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 2646, Acórdão, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/06/2018) - Grifei.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PLACAS AFIXADAS EM BEM PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EFEITO DE OUTDOOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Placa com foto instalada em local público. Efeito visual de outdoor. Diferentemente da regra
prevista no art. 37, §1º, da Lei das Eleições, em se tratado de propaganda dessa modalidade, a legislação de regência não sujeita a aplicação de multa
ànotificação do candidato (art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997), mormente quando o Tribunal Regional assenta que as placas estavam afixadas em local de
intensa movimentação, sendo impossível que o candidato não tivesse conhecimento da propaganda. Na linha da jurisprudência do TSE, "ainda que fixada em
bem público, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do §8º do art. 39, e não do §1º do art.
37, de modo que a retirada da publicidade no prazo de 48 horas não impede a aplicação de multa" (AgR-REspe nº 244-46/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado
em 21.3.2013). 2. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 779013, Acórdão,
Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 33, Data 15/02/2017, Página 54) - Grifei.
“RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CONDENAÇÃO EM MULTA. Propaganda eleitoral em parapente. Equiparação a
outdoor. Desnecessidade de notificação prévia. Para fins de configuração de outdoor a que se refere o art. 39 §8º da Lei nº 9504/97 não énecessário que
tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente, bastando que o impacto visual se equipare a outdoor. A retirada da
propaganda não tem o condão de afastar o ilícito, pois mesmo que tenha sido veiculada por poucos dias, houve impacto no pleito, uma vez que os eleitores
foram expostos àreferida propaganda. Desse modo, a retirada da propaganda evidentemente não exclui a imposição da sanção. Condenação pelo Juiz
Eleitoral em UFIRS. A própria lei já estabeleceu a multa em reais. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Domício de Campos Maciel
apenas para, confirmando a sentença, aplicar a multa no valor em reais e não em UFIR, ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 39, §8º
da Lei nº 9.504/97”. (TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 31689, ACÓRDÃO de 06/12/2017, Relator ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 23/01/2018) - Grifei.
Dito isso, não resta qualquer dúvida quanto ao descumprimento do que éprevisto no artigo 37, §2º, da Lei nº 9.504/97, o qual limita o adesivo de propaganda a
0,5 m² (meio metro quadrado).
Neste aspecto, convém lembrar novamente que a falta de indicação do endereço do comitê central de campanha, na ocasião do registro de candidatura,
inviabiliza a incidência do §1º do artigo 10, da Resolução TSE nº 23.551/17.
De toda forma, vemos que a jurisprudência tem decidido que a propaganda que excede 4m² (quatro metros quadrados) deve ser considerada irregular, isso por
causar o efeito outdoor, conforme se depreende das seguintes ementas:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL. COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. BANNER DE 18,2 M². EFEITO VISUAL DE OUTDOOR
CONFIGURADO. ART. 10, §1º DA RES. 23.551 /TSE. APLICAÇÃO DE MULTA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TRE/PR. REPRESENTACAO n 0602102-63.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54153 de 10/09/2018, Relator(a) TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 14/09/2018) –grifei.
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE 4M². PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ.
RETIRADA DA PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas ultrapassam o limite de 4m² em razão do seu efeito visual único éirregular,
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente: AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
16.6.2015.
2. A regularização de propaganda eleitoral em bem particular que ultrapassa a dimensão de 4m² não afasta a aplicação da multa prevista no art. 37, §§1º e
2º, da Lei nº 9.504/97 (AgR-REspe nº 6738-81/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.8.2013; e AgR-AI n° 129-41/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
14.8.2013).
(...) (Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016) –grifei.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PLACA EM FACHADA DO
COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. DIMENSÃO SUPERIOR A QUATRO METROS QUADRADOS. PARÂMETRO DE
LIMITE ESTABELECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O §1º do art. 10 da Resolução TSE nº 23.457/2015 prevê autorização para que propaganda na fachada de comitê central de campanha contenha apenas a
designação do comitê, o nome e o número do candidato;
2. A fixação de propaganda em comitê central, de propaganda de campanha com tamanho superior a 4m² configura prática ilícita incursa no art. 39, §8º, da
Lei nº 9.504/97;
3. Inexistência de definição legal acerca das dimensões que caracterizam um outdoor. Persistência da jurisprudência anterior às leis nºs 12.034/2009 e
13.165/2015;
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- GO- RECURSO ELEITORAL n 33840, ACÓRDÃO n 280/2018 de 23/07/2018, Relator(a) MARCELO ARANTES DE MELO BORGES, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo 136, Data 27/07/2018, Página 3/6) - grifei.
Para selar a discussão sobre o tema, destaco o entendimento da Corte do TRE/MA, que ao julgar Recurso em Representação referente às eleições de 2016,
asseverou que:
“Apesar de não existir definição legal sobre a dimensão atribuída ao outdoor (nem ao efeito visual de outdoor), o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado
reiteradamente o entendimento de que o seu tamanho não pode ultrapassar 4m² (quatro metros quadrados)” (RECURSO ELEITORAL n 15037, ACÓRDÃO
n 20522 de 30/01/2018, Relator(a) RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 23, Data 02/02/2018, Página
17/18).
Assim sendo, da maneira como a propaganda foi utilizada - afixada em parede voltada para a área pública - passeio, na dimensão total de 12,72m², gerando
efeito não permitido de outdoor, resta bem caracterizada a propaganda eleitoral referida como irregular.
Diante disso, não se afigura razoável as alegações de que o efeito outdoor só se caracterizaria quanto a propaganda eleitoral fosse veiculada no tamanho de um
outdoor comercial, com área superior a 20m².
Por sua vez, igualmente não merece guarida a tese da Defesa de que as placas deveriam estar justapostas de forma retilínea para se configurar o efeito outdoor,
pois, a mera observação da fotografia apresentada aos autos, permite concluir que, a despeito de estarem afixadas em ângulo, o efeito visual causado éo mesmo
de outdoor, exatamente o que o regramento eleitoral visa impedir.
Acerca da justaposição de placas, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido nessa linha:
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PAINÉIS. ACIMA DO LIMITE
LEGAL. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULAS Nos 24 E 26 DO TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. (...) 2. In casu,
o Tribunal a quo consignou que foi realizada propaganda irregular mediante afixação, no Comitê de Campanha, com visualização para o público externo,
primeiramente, de banner medindo 52,8m² e, posteriormente, o substituiu por 12 painéis, cada um medindo 3,61m² e com espaçamento entre os painéis de
0,42cm, com impacto visual de outdoor, aplicando a multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97. 3. O TSE já sedimentou o entendimento de que
configura propaganda irregular a repetição de pinturas causando impacto visual único, típico de outdoor, acima do limite legal, ainda que, isoladamente,
respeitem o tamanho permitido em lei ou estejam intercaladas por espaçamento mínimo ou por propaganda de candidatos diversos (AgR-REspe nº 217045/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12.9.2014). (...) (Agravo de Instrumento nº 282467, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/09/2017) –grifei.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDAS ELEITORAIS IRREGULARES. PLACAS
JUSTAPOSTAS QUE EXCEDERAM 4M². EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ARTS. 37, §§1º E 2º, DA LEI 9.504/97 E 12, §1º, DA RES.-TSE 23.404/14.
DESPROVIMENTO. 1. Évedada a justaposição de placas de propaganda em bens particulares, em tamanho superior a 4m², com efeito visual de outdoor,
nos termos do art. 12, §1º, da Res.-TSE 23.404/2014 e da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Considerando que o TRE/PA assentou de forma expressa
tal circunstância, decidir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 3.
Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 137940, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 115, Data 13/06/2018, Página 35) –grifei.
Pois bem, depois de toda a fundamentação trazida acima, vemos que a propaganda ora debatida, que foi praticada por todos os Representados, constitui-se em
verdadeira propaganda irregular, vez que, na forma veiculada ela éexpressamente vedada pela legislação eleitoral vigente.
Já, no tocante a fixação da Responsabilidade dos Representados, primeiramente, denota-se que o §2º, do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.551/2017, prevê
que a caracterização da responsabilidade do candidato, especificamente quanto ao uso de propaganda que causa efeito outdoor, não depende de prévia
notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
No caso em apreço, a responsabilidade do representado Marcelo Rodrigues pela divulgação da propaganda questionada éinegável, visto ser este o candidato
responsável direto pela realização da propaganda, dela participando e recebendo os benefícios de sua divulgação, o que não foi negado por ele.
Aliás, o representado admite ter colocado as placas no imóvel que, em tese, serviria como Comite de Campanha. Portanto, a existência de seu prévio
conhecimento e anuência àpropaganda irregular éindiscutível.
Por sua vez, os recorrentes Cida Borguetti e Ricardo Barros alegaram não tinham o conhecimento prévio da publicidade, o que seria indispensável, nos termos
do artigo 40-B, parágrafo único, da lei nº 9.504/97, in verbis:
Art. 40-B. A representação relativa àpropaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
A necessidade de comprovação da ciência do beneficiário, segundo a lição de Luiz Marcio Pereira e Rodrigo Molinari, decorre da impossibilidade de se
responsabilizar os candidatos por atos de terceiros, apoiadores ou até mesmo adversários, na tentativa de prejudicar o candidato, conforme se vê:
Ao exigir a demonstração do prévio conhecimento da propaganda –o que faz em diversos momentos [...], o legislador abraçou o princípio da
responsabilização subjetiva, afastando a responsabilidade objetiva. Desta forma, evita-se que um candidato tenha que responder por atos de terceiros, ou
seja, por eventuais manifestações isolada e espontâneas de apoiadores ou, ainda, por atos eventualmente forjados por adversários políticos (In: PEREIRA,
Luiz Marcio Pereira e Molinari, Rodrigo. Propaganda Política. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª edição.2014. p. 101).
No presente caso, todavia, percebe-se que a veiculação tem as características das demais propagandas de campanha eleitoral de Ricardo Barros e Cida
Borguetti, sendo realizada em um Comitê de Campanha Eleitoral do representado Marcelo, que igualmente integra as fileiras do Partido Progressista (PP),
como aqueles, não existindo como se falar em publicidade realizada por terceiros alheios àcampanha dos Representados primeiramente nominados.
Assenta-se aqui o posicionamento do TSE, segundo o qual o prévio conhecimento acerca da propaganda éaferível no caso concreto, conforme as
circunstâncias em que realizada.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR. ART. 37, §2º DA LEI 9.504/97.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÉVIO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA ÀINSTÂNCIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Na hipótese, o
TRE fluminense assentou que as placas de propaganda referentes àagravante foram afixadas em fachadas de propriedade privada. Desse modo, o presente
caso édisciplinado pelo art. 37, §2º da Lei das Eleições, e não pelo §5º do mesmo dispositivo, o qual se refere às áreas públicas. Nessa linha, o AgR-REspe
416-76/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2014.2. De acordo com a jurisprudência pacífica do TSE, o art. 37, §1º da Lei 9.504/97, que dispõe sobre a
necessidade de prévia notificação do candidato para fins de imposição de multa pela prática de propaganda eleitoral irregular, não se aplica àpropaganda
confeccionada em bem particular (AgR-AI 2822-12/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 5.6.2013).3. O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda
eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto (AgR-AI 185-05/SE, rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe
18.4.2018).4. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu que a agravante tinha conhecimento da propaganda irregular, seria exigível,
com efeito, nova incursão na matéria fático-probatória, o que évedado nesta instância especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.5. Agravo
regimental desprovido. (Agravo de Instrumento nº 13198, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 02/08/2018)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. TELÃO ELETRÔNICO EQUIPARADO A OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. MULTA. FATOS E PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.1. A revisão do entendimento do Tribunal a quo - que reconheceu que o agravante tinha prévio conhecimento da propaganda eleitoral
irregular e que esta consistia em um artefato com efeito visual de outdoor - implicaria o reexame de matéria de prova, o que évedado na instância
extraordinária, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a veiculação de propaganda eleitoral em artefato similar ao outdoor, ainda que afixado em automóvel, enseja a multa de que trata o art. 39,
§8º, da Lei 9.504/97.3. O entendimento adotado pela Corte Regional acerca do prévio conhecimento da propaganda eleitoral irregular também está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual: "o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral
irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016).
Agravo regimental a que se nega provimento.(Agravo de Instrumento nº 18505, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 18/04/2018)
De fato, como se vê na imagem juntada com a inicial, tratam-se de 03 (três) painéis justapostos, com propagandas a favor de cada recorrente.
Ainda que pelo menos um dos painéis possa ter dimensões diferentes dos demais, o que denota-se éque a forma e a cor de fundo, além do formato das letras e
as cores da escrita, indicam a continuidade da publicidade entre um e outro painel, sendo plenamente identificavéis com o mesmo material de campanha que
sempre foi utilizado pelos Candidatos Ricardo Barros e Cida Borguetti, em outros locais ou áreas de autuação.
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Desta forma éde se reforçar que, no meu entendimento, as referidas propagandas mantêm a mesma identidade visual com as demais propagandas eleitorais
veiculadas pelos recorrentes acima nominados.
Assim, não existe como afirmar que eles não tinham o prévio conhecimento da propaganda tida como irregular, ou que pelo menos não foram os
corresponsáveis pela determinação dos padrões visuais da propaganda impugnada, a qual éobviamente similar as demais propagandas eleitorais utilizadas
pelos mesmos.
Analisando os fatos com esta linha de raciocínio, éde se notar ainda que o recorrente Marcelo, em princípio, não teria qualquer interesse em veicular uma
propaganda com um custo considerável, em favor dos demais representados/favorecidos, sem que existisse, pelo menos, a anuência deles nesse sentido, pois,
neste caso, teria um gasto razoável e não receberia nenhum apoio político eleitoral em troca.
Ademais, a partir de uma simples consulta na internet, encontra-se uma matéria veiculada no jornal Hoje Centro Sul, com fotos, disponível na URL , em que
se verifica que o candidato ao cargo de vice-governador, pela chapa majoritária composta pela recorrente Cida, Sérgio Malucelli, visitou a cidade de Irati no
dia da protocolização desta representação. Na mesma oportunidade, o recorrente Marcelo Rodrigues, então candidato ao cargo de deputado estadual pelo
Partido Progressista - mesma agremiação partidária da governadora e candidata, diga-se de passagem - acompanhou referido ato de campanha.
A matéria jornalística referida, que contém fotos dos participantes da reunião, foi publicada em 05/10/2018.
Como já consignado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o fato de que as placas foram instaladas em via central do município de Irati/PR leva “a
concluir pelo conhecimento dos candidatos da irregularidade perpetrada em seu benefício”, ressaltando que “o tamanho das placas afixadas com a foto e
indicação eleitoral de Ricardo Barros e Maria Aparecida Borghetti, individualmente, tem quase o dobro de área da utilizada para o candidato a quem
éatribuído o comitê”.
Desta forma, igualmente éde se rejeitar o argumento segundo o qual não teria sido comprovado o conhecimento prévio da realização da propaganda pelos
Representados, sendo que no caso a ciência de todos émais que notória.
Por fim, com relação as sanções impingidas na Sentença Condenatória, muito embora nada tenha sido solicitado no Recurso sobre tal assunto, entendo que, em
observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, além do caráter educativo da sanção prevista para a infração eleitoral, as multas
aplicadas a cada um dos Representados devem permanecer em seu patamar mínimo, isso porque não se tem notícia de outras representações ajuizadas contra
eles pelo mesmo motivo, permanecendo assim no valor anteriormente definido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requeridos.
III - DISPOSITIVO
Pelas razões expostas, diante da manifesta irregularidade da propaganda impugnada, em violação direta ao estabelecido no artigo 39, §8º da Lei nº 9.504/97
(reproduzida no §1º do artigo 21, da Resolução TSE nº 23.551/2017), como também em face ao notório conhecimento de todos os Representados da
ilegalidade perpetrada, resta mais que justificada a atuação da Justiça Eleitoral no caso concreto e, desta forma, Voto por Negar Provimento ao Recurso,
mantendo incólume a r. Sentença proferida nos autos.

Com a devida vênia, registro que ouso divergir do d. relator quanto àausência de conhecimento prévio dos beneficiários da propaganda.

Pois bem. A Resolução TSE nº 23. 457, em seu artigo 20, dispõe que:
Art. 20. Évedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os
candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que justapostas se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita o infrator àmulta prevista neste artigo.
§2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
No que tange ao conhecimentos dos candidatos Ricardo Barros e Maria Aparecida Borghetti em relação àpropaganda, as circunstâncias do presente caso não
demonstram o prévio conhecimento dos beneficiários, não bastando alegar a existência de formato ou cor com a usualmente utilizada na campanha do comitê.
Nesse contexto, voto pelo parcial provimento do presente recurso eleitoral interposto, apenas para afastar a multa imposta aos representados RICARDO
BARROS e MARIA APARECIDA BORGHETTI.
Curitiba, 11 de Dezembro de 2018.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO –DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRE/PR

EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603603-52.2018.6.16.0000 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR. RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS, MARIA APARECIDA
BORGHETTI, MARCELO DA LUZ RODRIGUES DA ANUNCIACAO - Advogados do(a) REPRESENTADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- PR86785, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI - PR31150 - Advogados do(a)
REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO
WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO
KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira, Juízes Ricardo Augusto Reis de Macedo, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.12.2018.
Proclamação da Decisão
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Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Curitiba,
11/12/2018 RELATOR(A) RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO

Processo 0603444-12.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) 0603444-12.2018.6.16.0000
RECORRENTE: JOSE ANTONIO LOPES MARTINEZ
Advogados do(a) RECORRENTE: KATIA CECILIA DE OLIVEIRA - PR67127, FOED SALIBA SMAKA JUNIOR - PR61924 RECORRIDO: JAMERSON
SANTANA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - PR46863, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203
RELATOR: ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
1. Com as informações do Cartório da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, intimem-se às partes.
2. Após, vista àProcuradoria Regional Eleitoral.
Curitiba, 17 de dezembro de 2018
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

Processo 0603679-76.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.488
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0603679-76.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ
RELATOR(A): RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Advogado do(a)
REPRESENTANTE: REPRESENTADO: LEANDRO GOMES MAIKUMA Advogados do(a) REPRESENTADO: JULIANA APARECIDA SALOMAO
ZUCOLLI - PR93458, MATHEUS LUCAS SANTOS TEIXEIRA - PR86589, GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - PR84391, KIMBERLLY
NAOMI OKUDA - PR79941, ANGELITA CAROLINY VILELA SALVADOR - PR79939, THIAGO CAVERSAN ANTUNES - PR38469
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO
INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO COMO PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA.ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 24, §5º DA RES. TSE Nº 23.551/2017.
1. Conforme a redação do §5º, do art. 57-C, da Lei nº 9.504/97: “Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
“Propaganda Eleitoral”.
2. O anúncio feito no Facebook cujo conteúdo se refira àcampanha eleitoral, deve possuir características que possibilitam que o usuário da rede social
identifique sua natureza eleitoral, diferentemente dos demais anúncios.
3. Os anúncios reproduzidos nos autos não contém as informações que obrigatoriamente devem constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet,
como a indicação de se tratar de propaganda eleitoral e o CNPJ ou CPF do responsável, além do que o representado não registrou os anúncios pagos como de
cunho eleitoral ou político.
4. O desatendimento ao artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97 caracteriza irregularidade, cuja sanção deve ser fixada dentro dos parâmetros legais, conforme previsão
do §2º do mesmo artigo.
5. Aplicada a multa no valor mínimo legal, não há que se falar em inexistência de culpa, dolo, prejuízos ou circunstâncias atenuantes com o objetivo de
diminuir o valor da sanção, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros da propaganda eleitoral na internet.
6. Recurso conhecido e desprovido.

I. RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto por LEANDRO GOMES MAIKUMA, então candidato ao cargo de Deputado Federal, contra r. sentença que julgou procedente
a Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de condenar o ora Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão de impulsionamento de propaganda eleitoral, consistente na divulgação de postagem com conteúdo “patrocinado”, sem
indicação de CNPJ ou CPF, no seu perfil na rede social Facebook, em desacordo com o artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 e artigo 24, §5º, da Resolução TSE nº
23.551/2017.
O recorrente alegou, em síntese, que: 1) seguiu todos os passos indicados pelo próprio Facebook para a realização da propaganda mediante impulsionamento;
2) não teve a intenção de desrespeitar a legislação em vigor; 3) a conduta não causou qualquer tipo de prejuízo; 4) cientificado da existência da presente
Representação, imediatamente retirou do ar o conteúdo impugnado; 5) o conteúdo foi pago e patrocinado com recursos do Fundo Eleitoral; 6) a irregularidade
não ocorreu por negligência, má-fé, dolo ou culpa; 7) tal ferramenta de campanha énova e não há tutoriais mais didáticos para facilitar sua contratação; 8) as
ferramentas e instruções do impulsionamento são complexas e as restrições orçamentárias da campanha não permitiram a contratação de profissional
especializado para esta tarefa; 9) o material veiculado permitia a plena identificação de autoria e limitou-se a promover conteúdo propositivo. Desse modo,
pleiteou a revogação da multa aplicada e, subsidiariamente, a possibilidade de firmar termo de ajustamento de conduta.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, aduzindo, em resumo, que o recorrente impulsionou conteúdos em sua página pessoal no Facebook
em desacordo com os requisitos legais previstos no art. 57-C da Lei das Eleições e art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017. Asseverou que nenhuma das
informações obrigatórias previstas no §5º, do art. 24 da regulamentação do TSE foram publicadas no impulsionamento dos conteúdos eleitorais. Assim,
pugnou pelo desprovimento do recurso.
Éo relatório.
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II –VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, dele conheço.
Primeiramente, pontuo que o regramento eleitoral tem buscado abarcar as inovações tecnológicas que afetam diretamente a realização das campanhas
eleitorais.
A respeito do tema, o doutrinador Olivar Coneglian discorre que:
“O mundo da intercomunicação eletrônica informatizada não mais écampo virgem, já foi invadido pela mídia eleitoral.
Depois de algum tempo titubeando sobre permitir ou não a propaganda pela internet, a legislação brasileira amadureceu e implantou definitivamente a rede
no coração da propaganda eleitoral, por intermédio do art. 57-A e seguintes, introduzidos na Lei das Eleições pela Lei 12.034/2009.” (Propaganda Eleitoral.
14ª ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 367.)
Neste sentido, vemos as disposições do art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei n° 9.504/1997, que tratam especificamente da promoção de candidatos e agremiações que
são veiculadas na internet, com o seguinte conteúdo:
“Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
[...]
§2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país,
ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.”
O artigo 24, §5º da Resolução TSE nº 23.551/2017 contém importante regra a respeito do impulsionamento, que aqui transcrevo:
“§5º. Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”.
Convém destacar a definição de “impulsionamento” trazido pelo artigo 32, inciso XIII, da Resolução TSE nº 23.551/2017, que consiste no “mecanismo ou
serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários
que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo”.
Ainda conforme as lições do doutrinador Olivar Coneglian:
“A regra éque a propaganda na internet não pode ser paga, isto é, não épermitido que haja cobrança pela veiculação da propaganda. Mas existem duas
exceções.
A primeira éaquela prevista no art. 43 da Lei 9.504/97 (...).
A segunda possibilidade éo pagamento do impulsionamento de conteúdos. Podem-se pagar os custos com a criação e inclusão de sítios na internet, pois isso
demanda a contratação de servidor. Feito esse contrato com o servidor, pode-se contratar, e pagar, também o impulsionamento de conteúdos. Não há
qualquer dúvida de que se trata de pagamento para a divulgação de propaganda, pois o impulsionamento nada mais édo que espalhar, para número grande
de pessoas que acessam a internet, o conteúdo de uma propaganda ali colocada sem custos.
A publicação impulsionada pelo provedor deve ser rotulada ou identificada como tal, e a contratação do impulsionamento deve ser feita por partidos e
candidatos, ou seus representantes, com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País. Pessoa natural que não seja candidato não pode contratar o impulsionamento.”(Ibidem, p. 374 .)
Segundo o doutrinador, o estabelecimento de regras a respeito do impulsionamento de conteúdo “permite um maior controle pela Justiça Eleitoral daquilo que
se divulga na internet, para evitar que sejam feitas despesas não declaradas na prestação de contas (art. 26, XV) e mesmo para assegurar efetividade às
decisões que determinam a retirada de conteúdos ilegais” (Ibidem, p. 374.)
Conclui-se, assim, pela possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral na internet de forma paga, apenas na modalidade chamada “impulsionamento”,
que deve obedecer a requisitos legais para ser considerada regular, inclusive quanto àforma de sua divulgação.
A respeito do tema, destaco a seguinte jurisprudência do TRE/PB, quanto àlegitimidade para veicular o impulsionamento :
“...caso o perfil pertença a candidato, partido ou coligação, tanto a propaganda eleitoral quanto o impulsionamento são permitidos; caso se trate de pessoa
natural (não candidata) épossível apenas a propaganda, vedada a contratação de impulsionamento de conteúdos.” (TRE/PB - Consulta n 060049755,
ACÓRDÃO n 060049755 de 29/08/2018, Relator(a) JÚLIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
31/08/2018).
Quanto ao impulsionamento realizado no Facebook, observo que a referida rede social disponibilizou uma série de ferramentas a fim de viabilizar a
transparência das informações referentes àcampanha eleitoral realizada no Brasil, como a “Biblioteca de Anúncios”, cujo conteúdo se encontra disponível ao
público em geral, com a possibilidade de pesquisa nominal.
A esse respeito, consta do site do Facebook que:
“Se um anunciante declarar que o anúncio está relacionado a política ou a temas de importância nacional, e se esse anúncio for direcionado para o Brasil,
ele será exibido na Biblioteca de Anúncios. Isso pode incluir anúncios sendo veiculados no momento, anúncios que deixaram de ser veiculados, anúncios que
um anunciante excluiu e anúncios que estavam ativos antes de serem reprovados devido a violações da política.” (https://ptbr.facebook.com/business/help/2405092116183307)
Dessa forma, como acima referido, vemos que o anúncio feito no Facebook cujo conteúdo se refira àcampanha eleitoral, deve possuir características que
possibilitam que o usuário da rede social identifique sua natureza eleitoreira, diferentemente dos demais anúncios.
Com essas considerações, passo àapreciação dos fatos relativos ao caso em comento.
Dentre as divulgações de conteúdo impulsionado, apresento alguns exemplos:

Diante do que acima se vê, tem-se que a publicação em questão apresenta, no canto superior esquerdo, logo abaixo do nome utilizado pelo usuário, a
identificação “Patrocinado”, não deixando qualquer dúvida, portanto, de que se trata de um “anúncio pago”.
Assevero ainda que, ao acessar a ferramenta disponibilizada pelo Facebook para obter informações acerca de todos os impulsionamentos realizados em
campanha eleitoral, qual seja, “Biblioteca de Anúncios”, e consultar o CNPJ de campanha do candidato representado (031.234.304/000-14), não se obtém
resultados
de
"
anúncio
patrocinado"
de
cunho
político,
conforme
se
verifica
na
URL
<https://www.facebook.com/ads/archive/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&q=031.234.304%2F000-14 >.
Conclui-se, assim, que o representado contratou anúncios pagos, os quais não foram devidamente registrados, no Facebook, como sendo de cunho eleitoral.
Conforme se observa das postagens reproduzidas neste voto, não foram consignadas, nos referidos anúncios, as informações que obrigatoriamente devem
constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet, como a indicação de se tratar de propaganda eleitoral e o CNPJ ou CPF do responsável.
Neste ponto, o Procurador Regional Eleitoral Auxiliar asseverou que:
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“Note-se que na publicidade promovida pelo candidato não constam, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, nem a expressão "Propaganda Eleitoral", requisitos
essenciais para que haja a correta identificação ao eleitor de que se trata de propaganda eleitoral, bem como para que haja possibilidade de fiscalização dos
gastos promovidos pelo candidato.
(...)
Como se vê, pecou o candidato ao não contratar o impulsionamento de conteúdo com todos os dados essências a correta identificação ao eleitor bem como de
forma a permitir a fiscalização de seus gastos de campanha por meio de sua prestação de contas.
(...)
Éde se frisar que a Res. TSE 23.553/2017, que disciplina a arrecadação e gastos de campanha, em seu art. 37, XII, exige o registro dos "custos com a criação
e inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
País". Assim, para que haja a correta identificação do gasto com tal meio publicitário éessencial que a contratação atenda aos requisitos exigidos na Res.
TSE 23.551/2017, sob pena de restar inviabilizada a análise das contas eleitorais oportunamente, além de não informar corretamente o eleitor. Ao deixar de
promover o impulsionamento de conteúdo de forma a atender a todos os requisitos legalmente exigidos, incorreu o representado nas sanções descritas no art.
24, §2º da Res. TSE 23.551/2017, que reproduz o texto do art. 57-C, §2º da Lei das Eleições”.
Observo que o Facebook, ao fornecer dados referentes àcontratação do serviço em estudo (id nº 319039 e 319038), informou que, no período compreendido
entre 16/08/2018 e 07/10/2018, o representado efetivamente contratou o impulsionamento de conteúdo de diversas postagens da sua página da rede social,
pagando pelo mesmo o valor total de R$ 5.335,46 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Assim, como já consignado na Decisão Liminar, bem como na sentença impugnada, éde se notar que o presente impulsionamento efetivamente visou a
“promoção e o benefício” do candidato, porém não cumpriu a necessária “identificação inequívoca” do patrocínio contratado, conduta esta que éexigida pela
Resolução TSE nº 23.551/2017.
E, em que pese a referida contratação ter cumprido com os requisitos exigidos no §3º, do artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97, ou seja, ter sido realizada
diretamente com provedor da aplicação de internet e com o fim de promover e beneficiar o candidato representado, denota-se igualmente que as publicações
não estavam identificadas “inequivocamente” como impulsionadas pela campanha eleitoral do candidato, caracterizando a propaganda do representado, ora
analisadas, como indiscutivelmente ilegal.
Da mesma forma, entendo que não havendo outras circunstâncias que justifiquem a majoração da sanção, acredito ser adequada a condenação do representado
ao patamar mínimo da multa prevista na legislação (§2º, do artigo 57-C, da Lei 9.504/97), em razão da ausência de indicação “inequívoca” da contratação e
também do CPF ou CNPJ do contratante, considerando que o valor pago foi de R$ 5.335,46 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis
centavos).
A respeito da aplicação da sanção, conforme consignei no julgamento dos Embargos de Declaração, não há dúvida de que a sentença ésuficientemente clara ao
registrar que não foram constatadas circunstâncias a justificar a majoração da sanção, e que diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além
do caráter educativo da sanção, a multa foi aplicada em seu patamar mínimo legal.
Uma vez aplicada no valor mínimo legal, não há que se falar em inexistência de ilicitude, culpa, dolo, prejuízos ou circunstâncias atenuantes com o objetivo de
diminuir o valor da sanção, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros da propaganda eleitoral na internet.
Isso se dá porque o mero desatendimento ao artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97 caracteriza inevitavelmente a irregularidade, cuja sanção deve ser fixada dentro
dos parâmetros legais, quais sejam, entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa, conforme previsão do §2º do mesmo artigo.
Quanto aos limites da imposição de multa, que deve observar a previsão normativa, destaco o seguinte Acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR CONDUTA VEDA AOS AGENTES PÚBLICOS - ART.
73, INCISO V DA LEI Nº 9.504/97 - CONFIGURAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - INEXISTÊNCIA DA EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE VEDAÇÃO LEGAL - MULTA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL - NÃO INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A contratação e demissão de servidores temporários constitui, em regra, ato lícito permitido ao administrador público, mas que a lei eleitoral torna
proibido, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação de eleitores. Precedente TSE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 21167, Acórdão nº 21167 de 21/08/2003, Relator (a) Min. FERNANDO
NEVES DA SILVA, Publicação DJE - Diário de Justiça, Volume 1, Data 12/09/2003, Página 122 RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 14,
Tomo 3, Página 172).
2. Na fixação de penalidade em virtude de prática de conduta vedada "cabe ao Judiciário dosar a multa prevista no §4º do mencionado art. 73, de acordo com
a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Precedente TSE: (Rp nº 2959-86/DF, rel. Min. Henrique Neves
da Silva, julgada em 21.10.2010).
3. Multa fixada no mínimo, não há que falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (RECURSO ELEITORAL n 4934, ACÓRDÃO n 51678 de 29/09/2016, Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/10/2016) –grifei.
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu desta forma:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA
DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA REDUZIR A MULTA A VALORES AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL.
CONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO CENSITÁRIO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E DE CELEBRAR
CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO PELO PERÍODO DE CINCO ANOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS SANÇÕES.
INVIABILIDADE.PRECEDENTE. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 13564, Acórdão, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 11/06/2018, Página 27-28) –grifei.
Dessa forma, diante da impossibilidade de fixação de multa em valor inferior ao mínimo legal, entendo que a análise de circunstâncias particulares do ora
Recorrente, com o fito de reduzir a multa já fixada no patamar mínimo, seria irrelevante para o julgamento da ação, além de configurar uma afronta ao
regramento eleitoral.
Por fim, pontuo que o termo de ajustamento de conduta, pleiteado de forma subsidiária, configura meio excepcional de transação previsto na Lei 7.347/85,
cuja aplicação éexpressamente vedada no âmbito eleitoral, por força do artigo 105-A da Lei nº 9.504/97.
Neste diapasão, entendo que a sentença recorrida éimpoluta, não merecendo qualquer reforma.
III - DISPOSITIVO
Pelas razões expostas, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos.

Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.
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EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO Nº 0603679-76.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: LEANDRO GOMES MAIKUMA - Advogados do(a)
REPRESENTADO: JULIANA APARECIDA SALOMAO ZUCOLLI - PR93458, MATHEUS LUCAS SANTOS TEIXEIRA - PR86589, GUSTAVO
ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - PR84391, KIMBERLLY NAOMI OKUDA - PR79941, ANGELITA CAROLINY VILELA SALVADOR PR79939, THIAGO CAVERSAN ANTUNES - PR38469
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira, Juízes Ricardo Augusto Reis de Macedo, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.12.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 11/12/2018 RELATOR(A)
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO

Processo 0603701-37.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
AÇÃO CAUTELAR (12061) - Processo nº 0603701-37.2018.6.16.0000 - Apucarana - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Ação Cautelar]
RELATORA: GRACIANE LEMOS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) AUTOR: RÉU: GRAFINORTE S/A., PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
Advogados do(a) RÉU: JOAO APARECIDO MIQUELIN - PR12939, FLAVIO GILIARD MIQUELIN - PR54642, EDSON CARLOS PEREIRA - PR07596,
JULIO CESAR GONCALVES - PR28401 Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Estes autos correspondem a procedimento destinado àapuração de divulgação de material de propaganda eleitoral irregular, consistente na indicação de Lula
como candidato àPresidência da República, o que foi proibido em decisão que julgou o seu registro de candidatura, objeto também tratado na representação
proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos de nº 0603531-.2018.6.16.0000, que tramitou e se encerrou com a prolação da seguinte sentença que
adiante transcrevo:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de Governador pelo PTPR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus
suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato ao cargo de deputado estadual; GLEISI
HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE PADILHA, candidato ao cargo de deputado
estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ
RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO
GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI
CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual e PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da
distribuição de material de propaganda eleitoral vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da
República.
Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que os materiais
impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao C. Tribunal Superior
Eleitoral.
Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as impugnações
apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com base no artigo 1º, inciso I,
alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Presidente da República e que,
ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de
campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária
representada persiste em veicular propaganda eleitoral com enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora
de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou
a incompetência deste TRE-PR para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar
competência em favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de
polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da Notícia de
Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser realizada a busca e apreensão,
os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
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b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos Trabalhadores no
Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como candidato àPresidência teriam sido
recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se
àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores do Estado do
Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da agremiação no prazo de 1
(um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC,
ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não há nenhum
pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de competência exclusiva do
Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda como candidato àPresidência da República,
juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal, Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do ex-presidente Lula, no
julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da Lei Complementar nº 64/90),
vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no 060090350.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo candidato, em
especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para preservar a
autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de
(i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso
de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A implementação desta decisão, em caso de novo
descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais Regionais Eleitorais o
exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda eleitoral realizada em cada município e
nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº 9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no
pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de
polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem
exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência da República,
reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do Código Eleitoral, bem
como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido dos Trabalhadores para que
entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas)
do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a
entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para que recolhessem o material eventualmente entregue a eles,
armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material irregular, vez
que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu resposta sobre a mensagem
enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às 16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a
entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na inicial, com
fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do mandado na forma
itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular porque foi dele
que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de armazenamento da propaganda
ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos Trabalhadores referiu nas orientações
encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição de
propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de obrigação imposta na
decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça
Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que enviou o email àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e coligações, na
forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o material em
desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios eleitorais, mediante recibo,
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conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da
orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos plásticos, de
aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais 10.995 itens gráficos
irregulares, quantidade considerada irrisória.
Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material impugnado,
armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora e
concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão itinerante, para que o
material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário,
bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor
dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda eleitoral (em
desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e vedou a prática de atos
de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato, sem prejuízo de caracterizar crime de
desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda ilegal e, com
fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de incompetência
absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato àPresidência da República Fernando
Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº 9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela
mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material
questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares
circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável
pela confecção e suposta distribuição dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não
se estendem ao respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo
o entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública orientando sobre a
distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de qualquer material de propaganda
eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente Lula efetuou o
descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde espontaneamente o Diretório
Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o candidato ao
cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral,
com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que foram citados no dia 05/10/18 e em
06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de
material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que
cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos
materiais e por não individualizar as condutas dos representados quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não
conseguiram visualizar os documentos anexados com a inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo Fier, Péricles
de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado, Ana Terra Viana, Antenor
Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer pretensão
quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o material recolhido; que a
representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver outra ação específica para combater
irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público
Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve
perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e,
como o candidato àPresidência pelo Partido dos Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela
inibitória pleiteada; que a inicial não éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e
a data de distribuição do material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a
propaganda de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas por decisão do
Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a propaganda ilícita, como exemplos: a)
notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de distribuição de propaganda eleitoral irregular
apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando
propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva
(ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente,
juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis)
evidências sempre trazendo Lula como candidato e não como apoiador.
Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de cinco quilos de
propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda (com a apreensão na
residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais 1555 panfletos 7x10, totalizando
18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos dos mais variados tipos, constando a
candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia 04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material
apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais
tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a
propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e
Pinhais (com depósito de material de propaganda irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material contendo Lula
como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas caixas
pequenas.
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Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo Mourão em
data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove perfurade, com as imagens
de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que encontra-se
depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral pelos Sr. Rafael Cavalli
Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da
República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em secretaria em
30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver sede e nem
material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes de 22x15cm,
tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de polícia
contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato foi recolhida
uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela que a multa imposta para
que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe
aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada éque não existem
mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora. Vale lembrar: o indeferimento da
candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados,
menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar
mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e
ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente
cometidos nos presentes autos serão corrigidos pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um
Estado Democrático de Direito, o uso da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não
autoriza o arrombamento de uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior número de votos,
referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a estes autos, em panfletos que
foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo providências, devidamente tomadas e que foram
juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de atraso na
entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a quantidade do material a
ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada boa-fé
mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material recolhido poderia ser
distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da República, quando não mais podia
fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral o
recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve falta de boa-fé de
vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que contudo tivessem providenciado a
entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse distribuído, razão
pela qual pugnou na inicial:
“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de campanha em que conste a
imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o seja e, consequentemente, obstando a sua
posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda eleitoral do
excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu descumprimento pode
configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se ampla divulgação desta decisão,
notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências no âmbito de suas respectivas competências e
atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu a utilidade e a
necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso dos meios de
comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de forma massiva suas
propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para apuração do fato e
eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
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Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se esvaíram, tendo o
presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o encerramento da votação no segundo
turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a extinção do processo principal, ao qual este está apenso, não há mais interesse de agir.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo de eventual recurso e demais diligências necessárias, arquive-se.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
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