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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0600091-24.2018.6.03.0000 – MACAPÁ – AMAPÁ

Relator: Ministro Luís Roberto Barroso
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Gilvam Pinheiro Borges
Advogados: Hercílio de Azevedo Aquino – OAB: 33148/DF e outros

 

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar decisão de
inadmissão de recurso especial eleitoral.

2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem
conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa.

3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de
propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou  (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

4. No caso, conforme já destacado na decisão agravada, (i) a expressão “conclamando à todos [sic] uma união total por Calçoene” não
traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à
publicação ou sobre eventual reiteração da conduta, de modo que não há como concluir pela mácula ao princípio da igualdade de
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oportunidades. Ademais, o impulsionamento de publicação na rede social Facebook não é vedado no período de campanha, mas, sim,
permitido na forma do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997.

5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve-se afastar a configuração de propaganda eleitoral
antecipada ilícita, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
relator.

 
Brasília, 17 de outubro de 2019.
 
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – RELATOR

 

RELATÓRIO

 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora Presidente, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público

Eleitoral contra decisão monocrática, de minha relatoria, que negou seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar decisão de
inadmissão de recurso especial eleitoral. A decisão ora agravada foi assim ementada (ID 5039988):

“Direito Eleitoral. Recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Propaganda eleitoral antecipada. Mensagem veiculada por link patrocinado na rede social
Facebook. Ausência de pedido explícito de voto. Liberdade de expressão. Negativa de seguimento.

 1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão do TRE/AP que manteve sentença que julgou
improcedente os pedidos formulados em representação por propaganda eleitoral antecipada.

 2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido explícito de voto e (ii) a ausência
de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Em relação ao primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração
de propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do
contexto em que veiculada. Precedentes.

 3. No caso, o acórdão regional concluiu que a expressão “conclamando à todos [sic] uma união total por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos, o que
afasta a configuração da propaganda antecipada.

 4. Como consta da mensagem apenas pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura, condutas permitidas pelo art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
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sem menção a número de urna, partido ou pedido (ainda que implícito) de votos, não se vislumbra exercício exorbitante da liberdade de expressão, prestigiada
pelo legislador no período pré-eleitoral. Ademais, o acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à publicação ou sobre
eventual reiteração da conduta. Portanto, não há mácula ao princípio da igualdade de oportunidades.

 5. Agravo a que se nega seguimento”.

2. A parte agravante alega que: (i) foram violados os arts. 36, §3º, 57-A e 57-C  da Lei nº 9.504/1997, que vedam a realização de
propaganda eleitoral paga mediante o uso de link patrocinado em rede social antes de 15 de agosto do ano da eleição; e (ii) o entendimento que se busca
imprimir à hipótese dos autos é o mesmo do fixado pelo TSE no julgamento do AgR-AI nº 9-24, no sentido de que “a mera ausência de pedido explícito de
voto não é suficiente para afastar a ilicitude de propaganda eleitoral” (ID 6190888).

3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 6444338).
4. É o relatório.

 

VOTO

 
 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator): Senhora Presidente, o agravo interno deve ser desprovido. Isso porque a

parte agravante não traz argumentos suficientes para modificar as conclusões da decisão agravada.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) a expressão “conclamando à

todos [sic] uma união total por Calçoene” não traduz pedido explícito de votos; (ii) o acórdão recorrido não traz elementos que autorizem a concluir que a
publicação desequilibrou a isonomia no pleito; e (iii) a mensagem constante na referida publicação está protegida pela liberdade expressão.

3. A petição de agravo não traz nenhum subsídio apto a alterar esses fundamentos, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da
decisão agravada.

4. Ainda assim, importante ressaltar que, na sessão jurisdicional de 09 de abril de 2019, na qual foram julgados três recursos referentes às
Eleições 2018, esta Corte passou a reconhecer a ilicitude da realização de atos de pré-campanha em meios proibidos para a prática de atos de campanha
eleitoral, ainda que ausente o pedido explícito de voto. Nesse caso, no entanto, a ilicitude não decorreria de violação ao art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997,
mas, sim, ao dispositivo que proíbe o meio, como o art. 39, § 8º, da mesma Lei, que veda o uso de outdoors (REspe nº 0600227-31/PE, Rel. Min. Edson
Fachin, j. em 09.04.2019).

5. Na ocasião, o Min. Edson Fachin ressaltou importante premissa da análise a ser realizada pela Justiça Eleitoral, qual seja, a de que o
conteúdo da mensagem veiculada deve ser relacionado à disputa, requisito sem o qual esta é um “indiferente eleitoral” (AgR-AI nº 0600501-43/SP, Rel.
Min. Sérgio Banhos, j. em 09.04.2019). Nesse ponto, destaco que esta Corte não considera propaganda eleitoral “manifestações de cunho político [como
elogios, críticas, opiniões] ou mera promoção pessoal” (AgR-AI nº 9-24/SP, voto do Min. Luiz Fux). Já as mensagens que mencionem a candidatura, o
cargo eletivo, a disputa eleitoral, melhorias que se pretenda realizar na circunscrição e/ou a qualificação para exercer o cargo têm conteúdo eleitoral e
devem ser, portanto, objeto de análise. É importante considerar, ainda, a condição do autor do fato, se candidato, partido, ou cidadão, garantido a este
último a livre manifestação do pensamento e o direito à informação (AgR-AI nº 9-24/SP, voto do Min. Admar Gonzaga).
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6. A partir desses parâmetros, o TSE afastou a caracterização de propaganda eleitoral antecipada no caso de outdoor com a mensagem
“Por uma nova atitude em nosso estado, junte-se a nós. Filie-se ao PSB! Fone (11) 4506-7944”, já que esta não tem qualquer relação com a disputa
político-eleitoral (AgR-AI nº 600501-43/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga) . No entanto, considerou a existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita em
hipótese de: (i) veiculação de 23 outdoors com a mensagem “Manoel Jerônimo: o defensor do povo! Seus amigos se orgulham por sua luta pelos
invisíveis”, uma vez que foi divulgado de modo maciço, em período próximo ao pleito, o nome de pré-candidato, exaltando suas qualidades para o cargo
(REspe nº 0600227-31/PE, Rel. Min. Edson Fachin), e (ii) veiculação, em evento festivo do município, do nome de “João Campos” em letreiro luminoso
com efeito de outdoor, já que este era notório pré-candidato apoiado pela prefeita que instalou o letreiro (AgR-REspe nº 0600337-30/PE, Rel. Min. Admar
Gonzaga).

7. No julgamento em questão, divergi inicialmente do posicionamento da Corte, por entender que as diretrizes anteriormente fixadas pelo
Tribunal são mais adequadas à vontade do legislador. No entanto, em respeito à colegialidade e com ressalva de posição pessoal, passei a seguir o
entendimento majoritário. Desse modo, na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, considero necessário, em primeiro lugar, determinar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral ou é um “indiferente”. Reconhecido o conteúdo eleitoral, passa-se à análise dos três parâmetros alternativos:
(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

8. No caso, conforme assentado na decisão agravada, a mensagem veiculada traduz “pedido de apoio político e divulgação de pré-
candidatura”. Confira-se trecho da referida decisão:

“O TRE/AP manteve sentença que julgou improcedente a representação por propaganda antecipada em razão da utilização de link patrocinado na rede social
Facebook para impulsionar a seguinte publicação:

“LANÇAMENTO PRÉ CANDIDATURA CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE.
 

Às 19:00 horas já estava em terras da república do Cunani, das minas de Lourenço, das cachoeiras do Firmino e das lendas do Tarumã. Banhado pelo oceano
Atlântico, o município de Calçoene tem um potencial pesqueiro essencial.

 
Fui recepcionado pelo presidente da câmara Júlio sete ilhas e pelos vereadores que compõe aquela casa de leis. Após ouvir o pronunciamento de vários
vereadores, fui convidado a usar a tribuna, então me apresentei como pré-candidato ao Senado e segui explanando sobre projetos do passado, do
presente e do futuro. Minha assessoria entregou o pré-projeto escrito a cada parlamentar municipal, agradeci aos aplausos e encerrei conclamando
à todos [sic] uma união total por Calçoene”.

9. Assim, foi veiculada mensagem com conteúdo eleitoral, a qual, no entanto, não conta com pedido expresso de voto. Nesse sentido,
transcrevo fragmento do acórdão, citado na decisão agravada:

“No que tange à alegação de que a decisão combatida adotou entendimento jurisprudencial superado, que limita a não se limitar somente à tradicional expressão
‘vote(m) em mim’ ou ‘peço o seu voto’, não assiste razão ao recorrente.

 Nesse ponto, a decisão recorrida se mantém pelos seus próprios fundamentos, ao entender que não houve pedido explícito de votos, mas sim pedido de apoio
político:
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‘Assim, a controvérsia quanto à regularidade ou não da publicação em questão, na prática, restringe-se à expressão ‘e encerrei conclamando a todos uma
união total por Calçoene’ e saber se ela representa pedido explícito de votos a caracteriza propaganda antecipada ou, se representa pedido de apoio
político, tornando o fato um indiferente eleitoral (respectivamente, art. 36-A, caput e §2º, da Lei 9.504/97). [...]

 A meu ver, ao conclamar uma união total por Calçoene, está se enfatizando como objeto e beneficiário da união conclamada [a cidade de] Calçoene,
e não a candidatura. Não se verifica ocorrência de pedido expresso/explícito de votos. O pedido de união, pois, assume caráter genérico.

 Considerando o que se expôs acima, vejo que o conteúdo da postagem reflete, em verdade, pedido de apoio político por parte do representado, o
que a legislação expressamente permite que os pré-candidatos façam (art. 36-A, §2º, da Lei 9.504/97). Ausente, portanto, a caracterização da baliza ‘a’
fixada no AgRg-AI 9-24 e AgRg-REspe 43-46, mencionada acima’.

Desse modo, ao entender que conclamar ‘a todos uma união total por Calçoene’ representa pedido de caráter abstrato, genérico, corresponde a pedido de apoio
político por significar uma união em prol de uma coletividade indeterminada que tenha apreço pelo município de Calçoene, está se amoldando o fato ao art. 36-A, §
2º, da Lei nº 9.504/97:

 [...]
 A diferença entre pedido de apoio político e pedido de voto é que este último é especificamente destinado à arrecadação de voto, em benefício do candidato,

enquanto o primeiro é mais genérico, difuso, voltado à arregimentação de indivíduos em prol de um ideal ou objetivo coletivo, como a campanha em prol de projeto
de lei ou em função do desenvolvimento de uma cidade, por exemplo.

 Portanto, apesar da diferenciação entre os dois institutos ser complexa, de limite tênue entre si, a noção de abstração e generalidade do pedido de apoio político
se amolda com mais precisão ao caso concreto, na medida em que se enfatiza que o destinatário da união conclamada é o município de Calçoene, e não a
candidatura de Gilvam Borges.

 Não se trata de interpretação baseada em jurisprudência ultrapassada, mas sim do enquadramento do fato na excludente do art. 36-A, § 2º, motivo porque não
cabe reforma da decisão.

 [...]
 Assim, como consta da mensagem apenas pedido de apoio político, com divulgação de pré-candidatura, condutas permitidas pelo art. 36-A, § 2º, da Lei nº

9.504/1997, sem menção a número de urna, partido ou pedido (ainda que implícito) de votos, deve-se afastar a configuração de propaganda eleitoral antecipada,
nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997”.

10. Com efeito, esta Corte fixou, na linha do voto do Min. Luiz Fux, no AgR-AI nº 9-24/SP, que “por ‘explícito’ deve-se entender, apenas e
tão somente, o pedido formulado ‘de maneira clara e não subentendida’, excluindo ‘o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e
o subentendido’”. 

11. A respeito do meio utilizado para a veiculação, consta do acórdão recorrido somente que se trata de publicação impulsionada na rede
social Facebook. Referido meio não é vedado no período de campanha, mas permitido na forma do art. 57-C da Lei 9.504/1997 .

12. Por fim, no que tange à violação à igualdade de chances, esta deve ser aferida considerando-se, os critérios de “reiteração da conduta”,
“período de veiculação”, “dimensão”, “custo”, “exploração comercial”, “impacto social” e a “abrangência”, segundo voto do Min. Admar Gonzaga no AgR-AI
nº 9-24/SP . No caso, conforme exposto na decisão agravada:

1
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“18. [...] o acórdão recorrido não traz elementos que me autorizem a concluir que a publicação desequilibrou a isonomia no pleito. Conforme explicitou o Min.
Admar Gonzaga em seu voto no AgR-REspe nº 9-24 quanto a esse parâmetro subsidiário para aferição da propaganda antecipada, ‘não se trata de exigir, para
caracterização da propaganda extemporânea, o potencial para desequilibrar o pleito’. Em verdade, ‘a reiteração da propaganda, a massividade, ou mesmo o
potencial impacto da propaganda somente são relevantes quando aproximem o magistrado (...) do juízo de certeza acerca de se se trata de proscrita antecipação
de campanha ou se é legítimo exercício do direito à liberdade de expressão’.

 19. [...] o acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da conduta”.

13. Desse modo, não há que se falar em violação aos arts. 36, §3º, 57-A e 57-C da Lei nº 9.504/1997, ou ofensa ao entendimento expresso
pela Corte no AgR-AI nº 9-24/SP.

14. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
15. É como voto.
 
 

_________________
 Art. 57-C.  É vedada 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.
§ 1   É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: 
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;                           
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.         
§ 2   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, à multa 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.
§ 3  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.  

 
 
 
 

EXTRATO DA ATA
 

 
AgR-AI nº 0600091-24.2018.6.03.0000/AP. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado:

Gilvam Pinheiro Borges (Advogados: Hercílio de Azevedo Aquino – OAB: 33148/DF e outros).
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira

de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de Medeiros.
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SESSÃO DE 17.10.2019.
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