TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 38-47.
2016.6.00.0000 - CLASSE 6— PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Agravante: Coligação Esperança Que Une o Rio Grande
Advogados: André Luiz Siviero - OAB: 48760/RS e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 24/TSE.
INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NOS 26/TSE E 182/STJ.
COLIGAÇÃO. LEGITIM IDADE PASSIVA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESPROVIMENTO.
Não infirmados os fundamentos concernentes à
ausência de nulidade por cerceamento de defesa e
à incidência da Súmula n° 24/TSE, incidem na espécie as
Súmulas n° 26/TSE e n° 182/STJ.
As coligações também são responsáveis pela
propaganda eleitoral irregular veiculada em nome de seus
candidatos. Precedentes.
A inovação recursal é inadmissível em sede de agravo
regimental, não sendo apta a modificar a decisão
hostilizada.
Agravo regimental desprovido

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da relatora.
Brasília, 27 de setembro de 2016.

MINISTRA LUCÏANA LÓSIO - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, a Coligação Esperança que Une o Rio Grande interpôs agravo nos
próprios autos em face da decisão que negou seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
(TRE/RS) que, negando provimento a recurso eleitoral, manteve a
condenação da ora agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Reproduzo a ementa do acórdão regional:
Recurso. Representação. Propaganda eleitoral paga na internet.
Lei n. 9.504/97. Eleição 2014.
Admissibilidade do recurso aferida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
em decisão monocrática, a qual adotou o entendimento de que o
prazo de 24 horas, previsto no ad. 96, § 8°, da Lei n. 9.504/97, pode
ser convertido em um dia, a fim de reconhecer a tempestividade
do recurso interposto até o encerramento do expediente cartorário
do dia útil subsequente à publicação da decisão.
Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de cerceamento
de defesa superadas. A coligação é parte legítima para responder
pela propaganda ilícita de seus candidatos, sendo entidade jurídica
detentora de todas as prerrogativas e obrigações de partido político
no que se refere ao processo eleitoral. Aplicação do ad. 6°, § 1°, da
Lei n. 9.504/97 e do ad. 241 do Código Eleitoral. O indeferimento de
diligências, despiciendas à solução do processo, não importa em
violação ao direito de defesa ou ofensa ao ad. 50, LV, da
Constituição Federal.
Divulgação de candidatura, em Iink patrocinado no perfil do diretório
municipal de agremiação, na rede social Facebook, contendo o
nome da candidata, cargo, número e siogan de campanha. Afronta
ao ad. 57-C, caput, da Lei das Eleições, que expressamente veda a
veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet.
Manutenção da multa aplicada no patamar mínimo. Provimento
negado. (FI. 168)
Embargos de declaração rejeitados. (fls. 189-192)
No recurso especial (fls. 195-205), a ora agravante suscitou
violação ao ad. 50, LV, da Constituição Federal; ao ad. 331, 1, do CPC
de 1973; ao ad. 15-A da Lei no 9.096/95; e aos arts. 40-B e 57-C, ambos da
Lei no 9.504/97.
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Aduziu inexistir prova nos autos da autoria do patrocínio da
propaganda na rede social Facebook.
Nesse sentido, alegou cerceamento de defesa, uma vez que
foi indeferido o pedido de diligências necessárias à identificação do proprietário
do perfil, bem como do responsável pelo pagamento da publicidade.
Sustentou a sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da
demanda, afirmando não ser a autora da divulgação irregular.
Defendeu a inexistência da alegada propaganda eleitoral paga
na internet.
O presidente do Tribunal Regional negou trânsito ao recurso
especial, por incidência in casu das Súmulas no 279/STF e n° 7/STJ
(fls. 207-208).
No agravo, a coligação reiterou as razões do apelo nobre e
alegou pretender apenas o reenquadramento jurídico dos fatos.
Em contrarrazões ao agravo, o MPE sustentou, inicialmente,
que o agravante se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão agravada
e, no mérito, afirmou incidir na espécie as Súmulas n0S 284/STF, 279/STF e
7/STJ. Por fim, apontou a inexistência de ofensa direta ao contraditório e à
ampla defesa, por entender que o pedido de produção de provas foi indeferido
com base no regramento da propaganda partidária (fis. 235-238).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não provimento do
agravo (fis. 242-246).
Em 25 de agosto de 2016, neguei seguimento ao agravo com
base no art. 36, § 61, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral
(fls. 248-257).
Contra essa decisão, a Coligação Esperança que Une o Rio
Grande interpõe o presente regimental, no qual afirma, inicialmente, que o
recurso cinge-se à questão da ilegitimidade passiva da coligação em sede de
representação.

AgR-Al n° 38-47.2016.6.00.0000/RS

4

Sustenta que o parágrafo único do ad. 241 do Código Eleitoral
"retira definitivamente a responsabilidade da Coligação e restringe a
responsabilidade solidária apenas ao partido político a que se liga 'ADEPTO'
seu - no caso dos autos, o Diretório Municipal do Partido Progressista de
Faxina! do Soturno, o qual praticou o ato da propaganda eleitora! irregular"
(fls. 282).
Aduz que o § 11 do ad. 96 da Lei no 9.504/97, incluído pela
Lei n° 13.165/2015, deve ser interpretado conjuntamente com o ad. 241 do
Código Eleitoral.
Defende a aplicação do princípio da retroatividade in bonam
partem, nos termos do inciso XL do ad. 50 da Constituição Federal e parágrafo
único do ad. 20 do Código Penal.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às
fls. 271-275, alegando, em suma, que a agravante não infirmou os
fundamentos da decisão agravada alusivos à incidência da Súmula n° 24/TSE
e à ausência de nulidade por cerceamento de defesa.
Defende que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, não só os partidos respondem solidariamente pela propaganda
eleitoral irregular veiculada em nome de seus candidatos, mas também as
coligações. Diz, assim, ser equivocada a argumentação de que o ad. 241,
parágrafo único, do Código Eleitoral restringiria a responsabilidade ao Diretório
Municipal.
Por fim, ressalta que a matéria atinente a dispositivo incluído
na Lei das Eleições pela Lei n° 13.165/2015 consiste em inadmissível inovação
recursal.
É o relatório.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor
Presidente, a decisão agravada restou assim fundamentada:
O agravo não merece prosperar ante a inviabilidade do recurso
especial.
Preliminarmente, no que se refere ao alegado cerceamento de
defesa, o TRE/RS enfrentou a questão, nos seguintes termos:
Do mesmo modo, não comporta acolhimento a preliminar de
cerceamento de defesa, fundada nas alegações de que o
Ministério Público Eleitoral não comprovou a autoria da
propaganda irregular e foram indeferidas as diligências
requeridas pela recorrente junto à rede social Facebook para
essa finalidade, em ofensa ao disposto no ad. 50, inc. LV,
da CF, ad. 333, inc. 1, do Código de Processo Civil, e ad. 40-B
da Lei n. 9.504/97.
A petição inicial foi acompanhada das imagens de fls. 09 e 11,
as quais comprovam que o perfil patrocinado pertencia ao PP
de Faxinal do Soturno, permitindo vincular concretamente a
conduta ilícita ao referido partido e, consequentemente,
à coligação recorrente, que, à época, era composta pelo
Diretório Estadual do Partido Progressista, agremiação da
candidata.
Repito que a vinculação da responsabilidade pela propaganda
irregular à recorrente é corroborada pelo fato de a mesma ter
dado integral cumprimento à medida liminar deferida nas
fls. 16-17, oportunidade em que demonstrou a exclusão do
perfil do PP de Faxinai do Soturno do Facebook (fls. 33-34),
após contato com a direção municipal do partido.
Nesse contexto, em que suficientemente evidenciada a autoria
do ilícito, o indeferimento das diligências requeridas pela
recorrente junto à empresa Facebook não importa violação ao
seu direito de defesa, mostrando-se, em vez disso, despiciendo
à solução da causa e, ademais, de todo incompatível com a
própria finalidade do processo. (FI. 171)
Consoante se depreende da leitura do acórdão recorrido, o juízo de
primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, sob o
fundamento de restar evidenciada a autoria do ilícito.
Com efeito, nos termos do ad. 130 do C1PC/73, o magistrado pode
indeferir pedido de produção de provas que julgar desnecessário ou
protelatório.
Assim, na linha dos precedentes desta Corte, "não há que falar em
cerceamento de defesa quando o magistrado, motivadamente,
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rechaça os requerimentos que se mostrem desnecessários, inúteis
ou protelatórios (ad. 130 do Código de Processo Civil), pois
"as peculiaridades do processo eleitoral - em especial o prazo certo
do mandato - exigem a adoção dos procedimentos céleres
próprios do Direito Eleitoral, respeitadas, sempre, as garantias
do contraditório e da ampla defesa" (Res.- TSE n° 21.634,
rei. Mm. Fernando Neves)" (AgR-Al n° 6.801/MG, ReI. Mm. Ayres
Britto, DJde 1°.7.2008).
Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa na hipótese
dos autos.
Da mesma forma, também não prospera a suscitada ilegitimidade
passiva da Coligação.
Nesse ponto, assentou a Corte Regional que:
A esse respeito, as imagens da candidata Ana Amélia de
Lemos, publicadas no perfil do Diretório Municipal do PP de
Faxinai do Soturno na rede social Facebook (fls. 09 e 11), com
a indicação de /ink patrocinado, permitem concluir, de modo
inequívoco, pela divulgação de propaganda eleitoral paga na
internet, em contrariedade à norma contida no ad. 57-C, caput,
da Lei n. 9.504/97.
Por consequência, a coligação recorrente, pela qual
concorreu a candidata, possui legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo desta representação, que tem
por objeto o ilícito eleitoral cometido, conforme prevê o
art. 40-B da Lei n. 9.504197.
A adoção da tese segundo a qual somente o Diretório
Municipal do PP de Faxinal do Soturno possuiria legitimidade
passiva para a demanda, por ser o responsável pela
propaganda irregular veiculada, importaria desconsiderar que a
responsabilidade por ilícitos eleitorais cometidos no exercício
da propaganda eleitoral se vincula diretamente com o âmbito
de atuação de cada órgão partidário e a abrangência do pleito.
A agremiação regional responde pelos atos ilegais
cometidos pelos diretórios municipais em eleições
estaduais, porque, nessa hipótese, a esfera de interesses é
notoriamente regionalizada, sendo inviável negar o proveito
da direção estadual com a publicidade de seus candidatos
pelos órgãos locais do partido, a qual deve ser realizada sob
a sua orientação e fiscalização.
[ ... ]
No momento em que o diretório estadual integra a
coligação para concorrer às eleições estaduais,
a legitimidade para responder pela propaganda ilícita de
seus candidatos recai sobre a própria coligação, entidade
jurídica detentora de todas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, atuando
como um só partido no seu relacionamento com a Justiça
Eleitoral, bem como no trato dos interesses interpartidários,
conforme a dicção do ad. 60 , § 1°, da Lei n. 9.504/97. 0 partido
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político coligado mantém-se legítimo para atuar de forma
isolada tão somente para questionar a validade da própria
coligação.
E ... ]
Além disso, o art. 241 do Código Eleitoral prevê de modo
expresso a responsabilidade solidária das agremiações pelos
excessos cometidos por seus candidatos e adeptos no que
pertine à propaganda eleitoral, independentemente da
responsabilidade pelo seu pagamento, referida na primeira
parte do dispositivo. Interpretação contrária impossibilitaria a
imputação de responsabilidade ao partido ou à coligação nos
casos de veiculação gratuita de propaganda eleitoral,
desviando-se da finalidade almejada pelo legislador.
Essa regra é extensível às coligações com relação aos
partidos que as integram, porque, como anteriormente
dito, atuam como se fossem agremiações perante a
Justiça Eleitoral. Logo, a solidariedade encontra-se
expressamente prevista pelo Código Eleitoral, não se tratando,
ao contrário do que sustenta a recorrente, de presunção do
julgador. (Eis. 170-171 - grifei)
A preliminar foi afastada, portanto, consoante se extrai do
acórdão integrativo, por dois motivos principais: (i) a
agremiação estadual responde pelos atos ilegais praticados
por diretórios municipais, quando se estiver a tratar de eleições
estaduais; e (ii) a coligação atua nas eleições como se partido
fosse, sendo de tal forma responsabilizada.
Com efeito, "nos termos do ad. 241 do Código Eleitoral, os
partidos políticos respondem solidariamente pelos excessos
praticados por seus candidatos e adeptos no que tange à
propaganda eleitoral, regra que objetiva assegurar o
cumprimento da legislação eleitoral, obrigando as agremiações
a fiscalizar seus candidatos e filiados" (AgR-Al n° 3854-47/GO,
ReI. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 5.11.2011).
Além do mais, à luz do disposto no ad. 6°, § 4°, da
Lei n° 9.504/97, inexiste dúvida, no caso específico dos autos,
quanto à legitimidade da coligação representada para figurar
no polo passivo da representação.
Nesse sentido, mutatis mutandis, cito o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART 73, INCISOS 1, III, IV E VI, ALÍNEA B, DA
LEI N° 9.504/97. PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
CANDIDATA À REELEIÇÃO. BATE- PAPO VIRTUAL.
FACEBOOK. FACE TO FACE. PROGRAMA "MAIS
MÉDICOS". PALÁCIO DA ALVORADA. RESIDÊNCIA
OFICIAL.
- Afigura-se desnecessária a produção de prova (inútil)
quando não há controvérsia sobre os fatos. Inteligência
dos arts. 130e334ambosdoCPC.
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II - Proclama-se a ilegitimidade passiva ad causam
de partido político representado, já coligado por
ocasião do manuseio da representação, nos termos
do art. 6°, § 4°, da Lei das Eleições.
E.
VIII - Extinção do feito, sem resolução de mérito, em
relação ao Partido dos Trabalhadores e improcedência
dos pedidos em relação aos demais representados.
(Rp n° 848-90/DE, Rei. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJede 10.10.2014)
Quanto ao mérito, a Corte Regional entendeu caracterizada a
propaganda eleitoral irregular, sob os seguintes fundamentos:
As imagens juntadas nas fls. 09-1 1 demonstram, de forma
inequívoca, a divulgação da candidatura de Ana Amélia Lemos,
com o nome da candidata, cargo (governadora), número (11) e
siogan de campanha ("Unindo os gaúchos a favor do Rio
Grande"), mediante link patrocinado no perfil do Diretório
Municipal do PP de Faxinal do Soturno na rede social
Facebook.
O termo "Patrocinado", lido imediatamente abaixo do nome do
partido, explícita a contratação da publicidade, configurando
modalidade de campanha eleitoral paga. Nesse modelo
publicitário, o anúncio é identificado como uma postagem no
feed de notícias das pessoas que "curtem" a página, com a
indicação de patrocínio para que saibam se tratar de
propaganda paga. Quando os "seguidores" dessas pessoas
curtem, comentam ou compartilham a postagem, a mensagem
também é direcionada para os seus "amigos", provocando um
verdadeiro efeito multiplicador do número de acessos à
postagem.
A contratação tem o fim específico de impulsionar a
propaganda eleitoral na internet, alcançando um número maior
de pessoas, definido pelo contratante de acordo com os seus
objetivos e o potencial financeiro de investimento na
campanha, prática que confronta com a natureza gratuita
desse meio de comunicação e com a normativa do art. 57-C,
caput, da Lei das Eleições, em que expressamente vedada
a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet. (FI. 172)
Acerca dessa questão, extraio, ainda, do acórdão alusivo aos
embargos de declaração:
De início, no que pertine ao objeto do patrocínio, e ao contrário
do afirmado nos embargos, o acórdão deixou clara a situação:
o fato de o PP de Faxina! do Soturno ter realizado propaganda
eleitoral paga na Internet.
A diferenciação pretendida - perfil patrocinado versus !ink
patrocinado - é, de todo, inócua: indico as imagens de fls. 09 e
11. Visualizadas em conjunto, nota-se que a imagem a
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aparecer no feed de notícias dos cidadãos (e apenas aparente
porque patrocinada) é, exatamente, a imagem constante como
"foto de capa" do PP de Faxinal do Soturno no Facebook.
Ou seja, o Iink patrocinado levava ao perfil, também
patrocinado, portanto.
Isso porque, no Facebook, acaso "clicado" (peço escusas pelo
termo, outro não há) no "Iink patrocinado", há o
redirecionamento automático - notório que há - para o perfil
respectivo.
Ou seja, o acesso ao perfil é, também, patrocinado. Nessa
linha, nítido que "os objetos de patrocínio", para usar os termos
da embargante, são tanto o Iink (em um primeiro momento) e,
acaso o cidadão "dique" sobre o Iink, também o acesso ao
perfil terá sido patrocinado. (FI. 190v)
Como se vê, o TRE/RS manteve a multa imposta à agravante no
patamar mínimo legal pela realização de propaganda eleitoral paga
na internet, consubstanciada na divulgação de Iink patrocinado em
página do Facebook (ad. 57-C, caput, da Lei n° 9.504/97).
A partir desse delineamento tático, não há como reconhecer eventual
afronta ao ad. 57-C da Lei 9.504/97 sem a revisão do conjunto
tático-probatório dos autos, motivo pelo qual a pretensão do
agravante esbarra no óbice da Súmula n° 241 deste Tribunal
Superior.
Do exposto, nego seguimento ao agravo, com base no ad. 36, § 6°,
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. (Eis. 250-257)
O presente agravo regimental não merece prosperar.
Em suas razões, a agravante não refutou os fundamentos
adotados no decisum atacado concernentes à ausência de nulidade por
cerceamento de defesa e à incidência da Súmula n° 24/TSE, o que atrai a
nos
aplicação das Súmulas
26/TSE1 e 182/STJ.
De toda sorte, ainda que superado esse óbice, o recurso não
teria êxito.
Consoante consignado na decisão agravada, à luz do disposto
no ad. 6°, § 4°, da Lei n° 9.504/97, inexiste dúvida, no caso específico dos
autos, quanto à legitimidade da coligação representada para figurar no polo
passivo da representação.

1

Súmula no 26/TSE: É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
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Nos termos já manifestados por esta Corte Superior,
"a imposição da multa às coligações se justifica em razão do disposto no
ad. 241 do ódigo Eleitoral, de modo que as agravantes também são
responsáveis pela propaganda eleitoral irregular veiculada em nome de
seus candidatos" (A9R-Al no 2314-17/PR, Rei. Min. Gilmar Ferreira Mendes,
DJe de 9.9.2014 - grifei).
Por fim, verifico que o argumento referente ao art. 96, § 11,
da Lei das Eleições não foi trazido anteriormente, tratando-se, dessa forma, de
indevida inovação recursal, inadmissível em sede de agravo regimental, não
sendo apta a modificar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 38-47.201 6.6.00.0000/RS. Relatora: Ministra
Luciana Lóssio. Agravante: Coligação Esperança Que Une o Rio Grande
(Advogados: André Luiz Siviero - OAB: 48760/RS e outros). Agravado:
Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da relatora.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman Benjamin,
Jorge Mussi e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral,
Nicolao Dino.

SESSÃO DE 27.9.2016.

