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RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PREFEITURA. PERÍODO VEDADO.
DEPUTADO FEDERAL. BENEFICIÁRIO. REEXAME.
SÚMULA 7ISTJ. DESPROVIMENTO.
Do histórico da demanda.
1. Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e
José Carlos Becker de Oliveira e Silva (Deputado Federal
reeleito em 2014) foram multados em R$ 15.000,00 cada
um por ostensiva propaganda favorável ao segundo
recorrente em informativo institucional do Município que
circulara já durante o período de campanha nas eleições
gerais de 2014 (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).
Das questões preliminares.
O recurso cabível é o especial, porquanto na inicial
pugnou-se apenas por se impor multa aos recorrentes.
Partido político que se coligou apenas para pleito
majoritário tem legitimidade para agir de modo isolado no
proporcional, situação em que se enquadra o recorrido
(Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro). Precedentes.
O pedido delimita-se pelos fatos imputados aos réus e
não pela errônea capitulação legal que deles se faça
(precedentes). Embora a exordial remeta à conduta
vedada do art. 73, II, d-'Lei' 9.504/97 (uso em favor de
candidato de mateniaisfr $Ø'nviços custeados pelo erário),
correta a subsunção ç1osf fatos pela Corte Regional ao
ucional em período crítico).
a1
art. 73, VI, b (publicideÏnstit

REspe n11563-88.2014.6.16.0000/PR

2

Da matéria de fundo.
É vedado a agentes públicos, nos três meses que
antecedem a eleição, realizar propaganda institucional de
atos, programas, obras, serviços e campanhas,
excetuadas grave e urgente necessidade e produtos e
serviços com concorrência no mercado (art. 73, VI, b,
da Lei 9.504/97).
Essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas
administrativas cujos cargos não estejam sob disputa
(art. 73, § 31), não tem natureza absoluta e não autoriza
publicidade em benefício de candidato de circunscrição
diversa, em completa afronta ao art. 37, § 11, da CF/88 e
de modo a afetar a paridade de armas entre postulantes a
cargo eletivo.
Segundo o TRE/PR, em agosto de 2014 veiculou-se
informativo da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR (chefiada
por Alexandre Lucena) contendo seis matérias sobre
Zeca Dirceu (à época candidato a reeleger-se deputado),
inúmeras fotografias e enaltecendo sua atividade
parlamentar na Câmara dos Deputados em prol do
Município.
Extrai-se de uma delas: "Zeca Dirceu destacou a
importância do recurso para o município. 'Investir em
educação é investir no futuro. Essa é uma das principais
bandeiras do meu mandato. [...] Fico muito satisfeito com
a chegada desse investimento para a cidade".
Quanto ao prévio conhecimento do beneficiário,
tem-se que a promoção pessoal foi orquestrada entre
candidato e Prefeito, o qual, por sua vez, não teria
qualquer interesse em realizá-la sem anuência e mesmo
ajuda do favorecido. Destaque-se, no ponto, que um dos
textos do informativo é idêntico ao publicado no blog de
Zeca Dirceu.
Novo entendimento sobre a controvérsia implica, como
regra, reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.
Em julgados anteriores sobre o tema, a abordagem foi
diferenciada. No AgR-REspe 1602-85/PR, ReI. Mm. João
Otávio de Noronha, DJE de 26.10.2015, não se tratou do
art. 37, § 10, da CF188. Já no REspe 1087-39/RN, ReI.
Mm. Luciana Lóssio, DJE de 26.10.2015, assentou-se
não ter ~o desvirtuamento de propaganda
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Conclusão.
1. Recursos especiais desprovidos, mantendo-se a multa
de R$ 15.000,00 imposta a cada um dos recorrentes.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento aos recursos especiais eleitorais, nos
termos do voto do relator.
Brasília, 27 de setembro de 2016.

MINISTRO HEF(

BENIAMIN — — RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN:

Senhor

Presidente, trata-se de recursos especiais interpostos por José Carlos Becker
de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu), Deputado Federal eleito em 20141,
e Alexandre Lucena, Prefeito do Município de Cidade Gaúcha/PR, eleito
em 2012, contra acórdãos do TRE/PR assim ementados (fls. 569-570 e 625):
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. POSSIBILIDADE DE AGIR ISOLADAMENTE NA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL E SENTENÇA
EXTRA PETITA. INOCORRÉNCIA. MÉRITO. CONDUTAS
VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ESFERA ADMINISTRATIVA
CUJOS CARGOS NÃO ESTÃO EM DISPUTA. CONDIÇÃO QUE
NÃO AFASTA A VEDAÇÃO LEGAL, MAS IMPÕE A NECESSIDADE
DE APURAR A POTENCIALIDADE DA CONDUTA. RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O partido político que se coliga para a disputa da eleição
majoritária, mas lança candidaturas autônomas na disputa
proporcional detém legitimidade para agir isoladamente nas
demandas que versem sobre a eleição pelo sistema proporcional.
Não é inepta a inicial que descreve conduta vedada descrita no
art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, mas cita o inciso II do mesmo
artigo, ou que deixa de trazer aos autos norma governamental para
demonstrar qual prerrogativa teria sido excedida, quando essa seria
de total irrelevância.
O Juiz não está adstrito ao fundamento jurídico apresentado
pelas partes. A essas cabe narrar os fatos e, àquele, dizer e aplicar o
direito.
Tendo a decisão liminar fixado os limites da lide como realização
de publicidade institucional em período vedado, bem como as
defesas seguido a mesma linha, não há que se falar em
cerceamento de defesa ou existência de sentença extra petita.
A exceção do § 31 do at. 73 da Lei n° 9.504/97 não blinda os
agentes públicos de esfera diversa da disputa e candidatos
beneficiados, apenas retira o caráter absoluto da norma, requerendo
apuração ça conduta e do seu potencial na quebra de isonomia entre
os candi4to<"sob pena de se chancelar burla tortuosa à legislação
eleitoral

1

Zeca Dirceu foi eleito com 155.583 votos, o que representa 275% do total de apolamentos válidos apurados no
Estado do Paraná. Fonte: http:/fwww.tse.ius.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-201 4-resultado.
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Caso concreto em que publicidade institucional promovida por
prefeito municipal é dirigida à promoção exagerada de candidato a
deputado federal.
Em se tratando de conduta vedada, a lei não exige prova de
prévio conhecimento do beneficiário, fato que, ainda assim, restou
cabalmente provado nos autos.
Recursos conhecidos e desprovidos.
ELEIÇÕES 2014 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO REPRESENTAÇÃO - OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
'Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria' (ED-AgR-Respe n° 9758, ReI. Mm. Luciana Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013).
A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe
debate e decisão prévios pelo Tribunal a quo, ou seja, emissão de
fundamentação sobre o tema, situação claramente vista no
v. acórdão embargado.
Não havendo omissão a desfazer ou matéria a prequestionar
entre os termos do v. acórdão, não há lugar para rediscussão da
matéria por esta via.
Na origem, o Diretório Regional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB/PR) ajuizou representação em desfavor dos
recorrentes devido à suposta prática da conduta vedada prevista no art. 73, II,
da Lei 9.504/972, consistente em distribuir o "Jornal do Povo", informativo da
Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR, nos três meses que antecederam as
Eleições 2014.
Alegou-se que o informativo não seria simples publicidade do
Município, mas sim promoção de candidatura de Zeca Dirceu ao cargo de
deputado federal no pleito vindouro. Acrescentou-se que os textos e as fotos
veiculados buscariam "induzir o eleitor a acreditar tratar-se que (sic) Zeca
Dirceu é o candidato que merece ser reeleito, porque supostamente presta e
ou dedica a melhor atenção ao Município" (fI. 5).

2

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governo
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integ

Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
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O juiz auxiliar concedeu liminar e determinou busca e
apreensão dos impressos (fls. 72-76). Segundo o magistrado, embora a inicial
remetesse ao art. 73, II, da Lei 9.504/97, o ilícito configurou conduta vedada
prevista no art. 73, VI, b, do mesmo diploma3.
A posteriori, proferiu decisão monocrática acolhendo o pedido,
condenando os recorrentes à pena de multa no valor de R$ 15.000,00, para
cada um, a teor do disposto no art. 73, § 41, da Lei 9.504I97.
O TRE/PR negou provimento aos recursos inominados.
Assentou que o ato investigado objetivou "promoção exagerada de candidato a
deputado federal" (fI. 570). Concluiu, ainda, que em se tratando de conduta
vedada, a lei não exige prova de prévio conhecimento do beneficiário, embora
este fato estivesse evidenciado nos autos.
Às folhas 649-666, Alexandre Lucena interpôs recurso especial
no qual aduziu, em síntese:
afronta aos arts. 31 e 267, VI, do CPC e 61, § 41, da
Lei 9.504/97, por ilegitimidade ativa do PMDB, partido coligado
para eleições majoritárias e que atuou isoladamente ao propor
representação. No ponto, afirma ocorrência de dissídio
jurisprudencial;
a sentença é extra petita e violou o disposto no art. 460 do
CPC, pois o fundamento da inicial era o art. 73, II, da
Lei 9.504/97, e não o inciso VI, b, do mesmo artigo, que
Iastreou a condenação;

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
4

Art.73[ ... ]

§ 40 O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão jiediata da conduta vedada, quando for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFlIJj
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c) ofensa ao art. 73, § 31, da Lei 9.5041975 , pois a vedação
está circunscrita apenas à esfera administrativa do pleito e a
publicidade institucional da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR
"não pode redundar em condenação de quem disputa cargo na
Câmara Federal" (fI. 662)
No recurso especial de folhas 703-727, José Carlos Becker de
Oliveira e Silva reafirmou ilegitimidade ativa do PMDB, partido coligado que
propôs sozinho a representação. Alegou que o precedente invocado data de
2003, ou seja, seis anos antes do acréscimo do § 40 ao art. 60 da
Lei 9.504/976. Ademais, sustentou que:
a petição inicial é inepta, pois remete ao art. 73, II, da
Lei 9.504/97, sem mencionar a prerrogativa excedida por parte
do agente. No ponto, concluiu que houve julgamento extra
petita, pois "a sentença (mantida no acórdão recorrido) foi
prolatada em caminho totalmente diverso daquele desenhado
na inicial" (fI. 976);
sendo as condutas vedadas tipos fechados de legalidade
estrita, publicidade institucional de prefeitura não lhe atrairia
penalidade, pois fora candidato a cargo de esfera diversa.
Seria patente, assim, a afronta ao disposto no art. 73, § 30, da
Lei 9.504/977.
não se cogita de reexame de fatos e provas e sim de
aplicação equivocada do disposto no art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97 a candidato supostamente beneficiado, que, no

Art. 73 [..
§ 30 As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
6
Art. 60 É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição
majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição
proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

[...
§ 42 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período cÕ'mpreendido entre a data da convenção e o termo final
do prazo para a impugnação do registro de candidatos. 4cluíd'o rela Lei n° 12.034, de 2009)

]

1

Art. 73[ ...
§ 30 As vedações do inciso VI do caput, alíneas b eaplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleiçã
7
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entanto, não tinha prévio conhecimento da entrega dos
periód icos.
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os recursos
especiais sob os seguintes fundamentos: a) não há ofensa aos artigos de lei
mencionados, que se referem ao interesse de agir, à pena compatível com as
provas dos autos e aos limites em que foi proposta a representação;
b) o PMDB é parte legítima para propositura da demanda; c) pretende-se obter
reexame da matéria controvertida (Súmula 7/STJ); d) os supostos dissídios
jurisprudenciais não foram comprovados, ante a falta de similitude fática entre
acórdão recorrido e os paradigmas.
Houve interposição de agravos (fls. 869-889 e 891-91 7).
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento
dos agravos (fls. 938-948).
O e. Mm. João Otávio de Noronha, meu antecessor no
processo, proferiu decisão monocrática no sentido de destrancar os recursos
especiais, mas a eles negar provimento (fls. 950-959).
Após redistribuição (fI. 991), examinei o agravo regimental
interposto (fls. 963-988) e reconsiderei esse decisum (fI. 992) por entender que
feito deveria ser submetido ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 24.11.2015.
Preliminarmente, esclareço que a despeito de o processo ser
relativo às Eleições/2014, o recurso cabível é de fato o especial, porquanto na
inicial requere/% aplicação somente de multa (art. 73, §§ 40 e 80, da
Lei 9.504/97).
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Os recursos possuem idêntica fundamentação, motivo pelo
qual passo ao exame conjunto das alegações.
De início, afasto preliminar de ilegitimidade ativa do PMDB
para ajuizar representação. Os recorrentes afirmam que seria aplicável, no
caso, o disposto no art. 60, § 40, da Lei 9.504/97, in verbis:
§ 40 O partido político coligado somente possui legitimidade para
atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre
a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009)
Todavia, o conceito de partido político coligado, assim como
posto no texto legal, não se amolda à hipótese dos autos.
Isso porque no acórdão recorrido consigna-se expressamente
que o PMDB no Estado do Paraná não formou coligação para concorrer a
cargos proporcionais, ainda que coligado para as disputas majoritárias.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fI. 572):
A presente representação discute alegada propaganda eleitoral
irregular em favor de candidato ao parlamento federal. Portanto, a
legitimidade ativa dos partidos políticos é aferida pela circunstância
de disputarem ou não, aquela específica eleição, coligados ou
isolados.
Não se pode esquecer que a formação de coligações é facultada aos
partidos políticos, seja isoladamente na majoritária, na proporcional
ou em ambas, como se infere da cabeça do art. 60 da Lei das
Eleições.
Logo, se determinada agremiação partidária formou coligação
apenas para a disputa da eleição majoritária e optou por
concorrer isoladamente nas eleições proporcionais, então a
vedação de agir isoladamente (art. 60, 4 40, da Lei n° 9.504/97)
aplica-se apenas e tão somente às demandas concernentes à
eleicão majoritária.
(sem destaque no original)
Com efeito, não se trata de
eleições proporcionais e

do coliaado

a conclusão do TRE/PR não deo da

jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a matéria. Nesse sentido
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RECURSO ESPECIAL. ELEIÇAO 2000. PROPAGANDA
IRREGULAR. BEM PARTICULAR DE USO COMUM. RESTRIÇÃO.
PARTIDO COLIGADO. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE.
PRÉVIO CONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1- A agremiação partidária que se coligou apenas para a eleição
proporcional tem legitimidade para agir isoladamente no pleito
majoritário.
(REspe 19711, ReI. Min. Peçanha Martins, DJde 21.11.2003)
Invoco esse julgado pois, na via inversa, quem se coliga
apenas para o pleito majoritário tem legitimidade para agir isoladamente na
eleição proporcional.
Registro que esse precedente ainda pode ser invocado,
porquanto o acréscimo do art. 61, § 41, da Lei 9.504/978, embora
superveniente, impõe limitação a partido coligado, hipótese diversa à
verificada nos autos.
No caso, visto que o mérito da representação refere-se a
benefício por propaganda institucional, supostamente auferido por José Carlos
Becker de Oliveira e Silva, candidato a cargo de deputado federal, patente a
legitimidade ativa do PMDB, que, nos termos do acórdão recorrido, concorreu
sozinho nas eleições proporcionais.
Os recorrentes aduzem, ainda, ocorrência de julgamento extra
petita, com ofensa ao disposto nos arts. 128 e 460 do CPC, pois o alicerce da
inicial era c art. 73, II da Lei 9.504/97 (uso de material custeado pelo poder
público), e não o inciso VI, b, do mesmo artigo9 (publicidade institucional em
período vedado), que lastreou a condenação.

8 Art. 60 É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição
majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a
eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

E ... ]
§ 42 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido rire a data da convenção e o termo final
do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído Dela Lei n° 1'.034, de 2009)
9

Art. 73[...]

(.. .]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
concorrência no mercado, autorizar publicidade
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que ten
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas d órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em aso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
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No ponto, o acórdão regional definiu que (fls. 574-575):
Conforme restou consignado na sentença, ao deferir o pedido de
busca e apreensão do informativo - editado em julho de 2014 vislumbrei afronta ao disposto no artigo 73, VI, b, seguindo aquela
máxima de que 'dados os fatos da causa, ao iuiz cabe dizer o
direito'.
Destaco, outrossim, que toda a defesa de mérito apresentado por
José Carlos Silva, inaugurada com o item V (fls. 154-156),
pugnou pela inaplicabilidade do art. 73, VI, b, a esferas cujos
cargos não estejam em disputa, bem como no item VI (fls. 157-159)
defendeu a suposta ausência de prévio conhecimento acerca da
conduta impugnada descrita no referido artigo.
Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa ou inépcia
da inicial quando, a partir da decisão liminar, que fixou os limites da
lide, os recorrentes apresentaram defesa sem qualquer prejuízo.
(sem destaques no original)
Essa conclusãoestá de acordo com jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, firme no sentido de que os limites do pedido são definidos
pela ratio petendi substancial e a defesa orienta-se pelos fatos imputados ao
réu, não pela cominação legal indicada pelo autor. Confira-se:
Ação de investigação judicial eleitoral. Prefeito. Eleição 2012.
Petição inicial. Abuso de poder. Inovação recursal. Não
configuração.
A petição inicial, ainda que não tenha pedido expressamente
condenação às penalidades previstas no art. 22, XIV, da LC
n° 64190, descreve fatos que, em tese, configuram abuso de poder,
tendo os investigados sobre eles se manifestado.
A jurisprudência do TSE é no sentido de que os limites do

pedido são demarcados pela ratio petendi substancial, ou seja,
segundo os fatos imputados à parte passiva, e não pela errônea
capitulação legal que deles se faça.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-Respe 777-19, ReI. Mm. Henrique Neves, DJEde 7.8.2014)
(sem destaque no original)
Na espécie, a inicial não é inepta. Embora seja mencionado o
art. 73, II, da Lei 9.504/9710, as instâncias ordinárias procederam à correta
Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou i1\ão
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorai

10

[.. .1

s

seguintes condutas tendentes a afetar a

REspe no 1563-88.2014.6.1 6.0000/PR

12

capitulação legal dos fatos para emoldurá-los na conduta vedada prevista no
inciso VI, b, desse mesmo artigo11 .
Desse modo, afasto as preliminares e passo ao exame de
mérito dos recursos especiais.
Consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado aos
agentes públicos, servidores ou não, nos três meses que antecedem o pleito,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral. Eis a redação do dispôsitivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Os recorrentes concentram-se na assertiva de que anúncios
institucionais de prefeitura não podem redundar em condenação de candidato
ao cargo de deputado federal, pois as condutas vedadas são tipos fechados de
legalidade estrita. Seria patente, assim, a afronta ao disposto no art. 73, 30, da
Lei 9.504/97, que dispõe:
Art. 73. [...]

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou -Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
Art. 73

LI
VI - nos três meses que antecedem o pleito:

/

/ tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
b) com exceção da propaganda de produtos e se i o que
institucional dos atos, programas, obras, serviços c panhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração in ir , salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
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§ 3° As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e o, aplicam-se
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos
cargos estejam em disputa na eleição.
(sem destaque no original)

O argumento, todavia, não deve prevalecer.
A proibição de publicidade institucional apenas aos agentes
cujos cargos estejam em disputa, nas respectivas esferas, não cria blindagem
para que, em ano não eleitoral na circunscrição onde exerçam cargo ou
mandato eletivo, influenciem concorrência exógena, utilizando-se de recursos
públicos e beneficiando candidatos.
Dito de outro modo, a diversidade de esferas (municipal,
estadual ou federal) apenas afasta presunção absoluta de que a conduta
beneficiou candidato e comprometeu a igualdade de oportunidades entre
aspirantes a cargos eletivos. Eventual vantagem deve ser aferida diante das
circunstâncias do caso concreto e das provas acostadas aos autos.
O texto normativo do art. 73, § 30, da Lei 9.504/97 viabiliza, por
exemplo, publicidade institucional por prefeituras nos três meses anteriores às
eleições gerais, ou, em sentido oposto, que o presidente da República e
governadores, bem como ministros de Estado e secretários, autorizem veicular
esse tipo de conteúdo no período crítico das eleições municipais. No entanto,
não faculta publicidade cujo conteúdo envolva dois ou mais estratos de poder,
de modo a beneficiar indevidamente candidaturas.
Desse modo, os agentes estatais devem observar o interesse
da coletividade e eventuais abusos serão necessariamente coibidos, uma vez
que não há autorização legal para desequilíbrio nos pleitos eleitorais.
Impõe-se, nesse sentido, interpretar o art. 73, VI, b e § 3°,
da Lei 9.504/97 à luz do princípio da impessoalidade, contido no art. 37, § 10
da CF/88. Se, por um lado, é permitido divulgar obras, programas, atos,
serviços e campanhas de órgãos da administração, observado o caráter
educativo, informativo e de orientação soc)i, é expressamente vedado o uso
de nomes, símbolos ou imagens q 4aracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicosi
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Não se concebe, portanto, que mecanismo de propaganda
institucional veicule matéria estranha às questões municipais e promova
determinada candidatura em outra esfera, sob pena de afronta a esse princípio
e de prejuízo à necessária igualdade de oportunidades entre candidatos.
Ressalto, ainda, que essa interpretação não dilata o âmbito de
incidência das normas contidas no art. 73 da Lei 9.504/97. Os recorrentes
apresentam suposta controvérsia sobre o que deveria ser óbvio, pois a
máquina pública não pode ser utilizada para beneficiar fins privados.
Cito, nesse sentido, doutrina de Rodrigo Lopes Zilio12 :
Embora possível a publicidade pelo Município quando da realização
das eleições gerais, em determinadas circunstâncias, visualiza-se a
possibilidade de ilícito eleitoral. Suponha-se, hipoteticamente, que
em determinado Município - cujo mandatário é filiado ao mesmo
partido político do Presidente da República ou Governador do
Estado -, no período vedado, passe a divulgar, sistematicamente,
publicidade institucional municipal, contendo menção expressa de
que as obras locais foram financiadas pelo governo estadual ou
federal. No caso em tela, parece lícito concluir que ocorre uma
espécie de publicidade institucional indireta, o que também não é
tolerado pela legislação.
Na hipótese dos autos, no acórdão recorrido concluiu-se pela
prática de conduta vedada, mediante desvirtuamento de publicidade em
período crítico das Eleições 2014, tornando assimétrica a disputa ao cargo de
deputado federal no Estado do Paraná.
Registrou-se que seis matérias institucionais, associadas a
diversas fotografias e veiculadas na edição de julho de 2014 no "Jornal do
Povo", informativo da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR apreendido em 10 de
agosto desse mesmo ano, enalteceram o recorrente Zeca Dirceu, com citação
expressa apenas de seu nome.
Transcrevo excertos do voto condutor (fis. 576-579):
[...]
No caso sub judice, o infççmati'
ajuda de Zeca Dirceu. IeVum total de SEIS fotoarafias do
12

Zilio, Rodrigo L. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Juridi'o, 2014. p. 581.
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candidato o qual é enaltecido no impresso de tal forma que
passa ao eleitor a mensagem de que o parlamentar tem
trabalhado muito pelo Município, já que recebeu tantos
agradecimentos do Chefe do Poder Executivo.
Para ilustrar, transcrevo trechos das seguintes matérias:
Governo Federal destina recurso para saneamento básico para
Municípios.
"Os projetos contaram com o apoio do deputado Zeca Dirceu
para que os municípios fossem contemplados".
[ ... ] O prefeito de Cidade Gaúcha, Alexandre Lucena, comemora a
noticia e agradeceu o apoio do parlamentar "Com este recurso
poderemos atender uma grande quantidade da população da cidade
que não contava com rede de esgoto. Isso vai gerar mais saúde e
melhorar as condições de vida. Ficamos muito felizes com esta
notícia", destacou.
Cidade Gaúcha recebe recursos para compra de mobiliário
escolar. O município de Cidade gaúcha acaba de receber do Fundo
Nacional de Educação FNDE, o recurso de aproximadamente
R$ 126.000,00 para compra do mobiliário escolar para rede de
ensino. O deputado federal Zeca Dirceu solicitou agilidade na
liberação do investimento para que a cidade fosse contemplada.
Zeca Dirceu destacou a importância do recurso para o
município. 'Investir em educação é investir no futuro. Essa é
uma das principais bandeiras do meu mandato. E a presidente
Dilma está comprometida com a qualidade de ensino no Paraná.
Fico muito satisfeito com a chegada desse investimento para a
cidade'.
Prefeito Alexandre Lucena com a Presidente Dilma
No último dia 6 de maio, o Prefeito Alexandre Lucena de Cidade
Gaúcha, na foto com a Presidente Dilma, no evento de assinatura do
PAC2, onde o município foi contemplado com a ampliação da Rede
de Esgoto Sanitário.
Agradecemos o Deputado Zeca Dirceu, pela conquista.
Ampliação de Unidades de Saúde
Esta semana Cidade Gaúcha recebeu do Ministério da Saúde de
R$ 94,8 mil para a ampliação de duas unidades Básicas de Saúde
UBS da cidade [ ... ]. As ampliações que totalizam 175,5 mil e
contaram com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu para
que a cidade fosse beneficiada [ ... ] Alexandre Lucena, prefeito da
cidade, destacou a importância de concluir a obra e agradeceu o
apoio do deputado na conquista do recurso "Com esse pagamento
vamos continuar a obra dos põstos de saúde que vão melhorar o
atendimento a nossa poulaão. Ficamos muito gratos ao apoio
do deDutado Zeca oar ae essa obra fosse iniciada', disse o
prefeito.
Caminhão do PAC2
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No último dia 20 de junho o Prefeito Alexandre Lucena
acompanhado dos vereadores [...] estiveram em Umuarama, onde
receberam das mãos da Senadora Gleisi e do Deputado Federal
Zeca Dirceu, um caminhão basculante O km do programa PAC2.
6. Entrega das casas do 'Minha Casa, Minha Vida'.
Dezenas, de famílias receberam nestes sábado, dia 28 de Junho, as
chaves da casa própria em Cidade Gaúcha. A solenidade, com a
entrega de 72 novas moradias do Programa Minha Casa, Minha
Vida, contou ainda com a presença do deputado federal Zeca
Dirceu, do prefeito Alexandre Lucena, do vice-prefeito Juveni,
do deputado estadual Jonas Guimarães, vereadores e secretários
municipais.
Zeca Dirceu e Jonas ainda entregaram as chaves de dois
caminhões basculantes ao prefeito. O primeiro veículo foi
adquirido por convênio com o Ministro da Agricultura. O valor total do
convênio é de R$ 487 mil, sendo que ainda faz parte desse
investimento, uma pá-carregadeira que já foi entregue. O outro
caminhão foi entregue ao município como parte das ações do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. Na ocasião,
Zeca ainda repassou uma nota bancária no valor de R$ 126 mil
para a pavimentação das ruas que dão acesso ao Conjunto
Habitacional. Esse recurso, é referente a uma emenda que o
deputado destinou ao município, que possui o valor total de
R$ 252,7 mil.
'A casa própria é o sonho de milhares de famílias que está se
tornando realidade com o governo do PT. Quero parabenizar todas
as pessoas que a partir de agora vão iniciar uma vida nova. Tenho
um grande carinho por Cidade Gaúcha e as ações conjuntas da
prefeitura e do Governo Federal estão rendendo frutos para
diversas áreas. Garanto a todos que logo teremos mais motivos
para comemorar' destacou Zeca Dirceu.
O prefeito Alexandre disse em seu discurso que o nome do conjunto
de casas será escolhido pela população. Lucena ainda destacou a
parceria com o deputado Zeca e comemorou os investimentos.
'E muito bom ver a população sendo beneficiada com tantas
melhorias. Agradeço ao Zeca por sempre nos ajudar nas obras e
programas federais e defender o nosso município em Brasília',
disse o prefeito.
O deputado Jonas comentou sobre a atuação do parlamentar aqui
em Cidade Gaúcha já conquistamos muitos benefícios em diversas
áreas para a população. 'Quero cumprimentar o deputado Zeca,
nos encontramos sempre e lutamos incansav,&mente pela região.
Não importa o tamanho da cidade, temos quj lutar para melhorar a
vida do cidadão', disse.
/
Observe-se que nas cinco páginas
Aoenas na última. referente ao Dróc1'rama "Minha Casa Minha
Vida", o nome do oarlamentar é citãdô SEIS VEZES e. em todos
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[ ... ] no caso concreto, além de haver nome, fotografias e textos
que caracterizam indisfarçável promoção pessoal, tal
promoção é de autoridade pertencente a outro poder restando
clara a utilização de expediente da prefeitura para embalar
a candidatura do representado Zeca Dirceu.
Com efeito, tamanho o exagero da exposição do candidato
torna inegável seu potencial de registrar na psique no
eleitorado a conveniência ou mesmo a necessidade de sua
reeleição para garantir a continuidade do trabalho.
Não obstante a referência ao cargo pretendido ou à
candidatura não seja direta, entendo que a exposição
insistente de nome e cargo atreladas à divulgação de
feitos seus ou a ele atribujdos, constitui vantagem ao
candidato, podendo-se contabilizar os resultados
eleitorais positivos da imagem de homem público
extremamente realizador, eficiente e competente, portanto,
mais apto, o que adquire maior relevo com patrocínio da
prefeitura, e em pleno período vedado.
Oportuno registrar que não se trata de notícias isoladas
fazendo breve menção ao representado Zeca Dirceu, mas
de uma campanha maciça, descarada.
(sem destaques no original)
Ao contrário do que se alega, também foi abordada de modo
suficiente a questão do prévio conhecimento do beneficiário, requisito exigido
pela jurisprudência deste Tribunal Superior13. Confira-se (fI. 583):
[ ... ] Consta da capa a seguinte fala de Zeca Dirceu:
Estive recentemente na Secretaria de Relacões Institucionais SRI, e solicitei agilidade na liberação de recursos PAC Funasa
para o Paraná. As obras que serão desenvolvidas são de
extrema importância para melhorias da infraestrutura de
saneamento dos municípios, beneficiando milhares de pessoas.
Essa fala está replicada do documento das fis. 29, no blog de
Zeca Dirceu, mas de refere ao Município de Candói. Discurso
semelhante está no documento de fI. 31, extraído do sítio do Partido
dos Trabalhadores no Paraná, com data de 22 de abril de 2014 [...]
[ ... ]

Aliás, o próprio representado Alexandre Lucena diz na sua defesa
que 'os representados apenas e tão somente divulgaram os
trabalhos realizados pelo deputado Zeca Dirceu junto ao
municíoio de Cidade Gaúcha. Nada mais'.
13

Destaco o REspe 498-05, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,

JE de 16.10.2014, no qual se definiu que:

"[ ... ] Para a conduta vedada prevista na alínea b do inciso VI do art. 3 a Lei n° 9.504/97, há que ser comprovado o
prévio conhecimento do beneficiário. Precedentes. 2. Não é dado a ulgador aplicar a penalidade por presunção,
já que do beneficiário não se exige, obviamente, a prova do fato ne i o (...j". Nesse sentido, também, a RP 828-02,
ReI. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho, DJE de 1°.1 0.2014.
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Os únicos representados nestes autos são Alexandre Lucena e José
Carlos de Oliveira Becker, o Zeca Dirceu, os quais, na, palavra do
primeiro, divulgaram os trabalhos. Ou seja, Zeca Dirceu ajudou a
divulgar, não podendo alegar desconhecimento da publicidade.
(sem destaques no original).
Do texto transcrito, infere-se confissão do recorrente Alexandre
Lucena, que assume em peça de defesa terem divulgado "os trabalhos
realizados pelo Deputado Zeca Dirceu junto ao município de Cidade Gaúcha".
Essa declaração foi devidamente contextualizada com outro
importante fato: na capa do informativo da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR,
transcreveu-se fala de Zeca Dirceu idêntica a texto encontrado em seu blog.
Não se pode, também por isso, afastar a unidade de desígnios, ou seja, o
alinhamento entre os recorrentes e o descaso de ambos com o Erário Público.
Desse modo, a Corte Regional concluiu que a exposição da
candidatura de Zeca Dirceu foi ato orquestrado entre ele e o prefeito, que não
teria nenhum interesse em realizá-lo sem prévio conhecimento do beneficiário.
Novo entendimento sobre a controvérsia dos autos implicaria,
como regra, reexame de fatos e provas, inviável a teor da Súmula 7ISTJ.
Por fim, em julgados anteriores sobre o tema, a abordagem
foi diferenciada. No AgR-REspe 1602-85/PR, Rei. Mm. João Otávio de
Noronha, DJE de 26.10.2015, não se tratou do art. 37, 10, da CF/88. Já no
REspe 1087-391RN, Rei. Mm. Luciana Lóssio, DJEde 26.10.2015, assentou-se
não ter havido desvirtuamento de propaganda institucional. Extraio das
ementas, respectivamente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, 8, DA LEI 9.504/97. RESSALVA.
§ 3° DO ART. 73. DESPROVIMENTO.
E ... ]
2. No caso dos autos, a publicidade institucional impugnada não foi
veiculada pelo Governo do Paraná cargo ao qual se canqidataram
agravados Gleisi Hoffmann e Haroldo Ferreira e sim plç' Governo
Federal, motivo pelo qual incide a ressalva do § 30 dort.V3. [...]
[...] 1. Por se tratar de eleições gerais, a proibição c4 v4iculação de
publicidade institucional, nos três meses que antececieri/o pleito, não
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alcança os agentes públicos municipais, nos termos do § 30 do
art. 73 da Lei n° 9.504/97.
A infração ao art. 37, § 11, da Constituição Federal atrai a
competência da Justiça Eleitoral, quando ocorrida no período de
campanha; do contrário, a competência para apuração é da Justiça
Comum, que poderá examinar o caso sob a ótica da Lei n° 8.429/92
(Lei da 1 mprobidade Administrativa).
Na espécie, não ficou caracterizado o desvirtuamento da
publicidade institucional municipal em benefício de candidato ao
cargo de governador de/e'étado.
Assim, o acórdão proJrido pelo TRE/PR não merece retoques.
Ante o exposto, yego provimento aos recursos especiais.
É como voto.

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe no

i 563-88.2014.6.1 6.0000/PR. ReI ator: Ministro

Herman Benjamin Recorrente: José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Advogados: Fernando Vernalha Guimarães - OAB: 20738/PR e outros)
Recorrente: Alexandre Lucena (Advogados: Carla Cristine Karpstein OAB: 23074/PR e outros). Recorrido: Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) - Estadual (Advogados: Rogério Helias Carboni OAB: 37227/PR e outro).
Decisão: Após o voto do Ministro relator, negando provimento
aos recursos especiais, pediu vista a Ministra Luciana Lóssio.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes as Ministras Rosa
Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Herman
Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral,
Nicolao Dino. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

SESSÃO DE 10.8.2016.
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VOTO-VISTA

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, dada a clareza e minudência na exposição dos fatos, adoto o
relatório do Min. Hernan Benjamin:
Trata-se de recursos especiais interpostos por José Carlos Becker
de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu), Deputado Federal eleito em 2014,
e Alexandre Lucena, Prefeito do Município de Cidade Gaúcha/PR,
eleito em 2012, contra acórdãos do TRE/PR assim ementados
(fis. 569-570 e 625):
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO
COLIGADO NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. POSSIBILIDADE
DE AGIR ISOLADAMENTE NA ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
INÈPCIA DA INICIAL E SENTENÇA EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS. ESFERA ADMINISTRATIVA CUJOS
CARGOS NÃO ESTÃO EM DISPUTA. CONDIÇÃO QUE NÃO
AFASTA A VEDAÇÃO LEGAL, MAS IMPÕE A NECESSIDADE
DE APURAR A POTENCIALIDADE DA CONDUTA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O partido político que se coliga para a disputa da eleição
majoritária, mas lança candidaturas autônomas na disputa
proporcional detém legitimidade para agir isoladamente nas
demandas que versem sobre a eleição pelo sistema
proporcional.
Não é inepta a inicial que descreve conduta vedada descrita
no art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, mas cita o inciso II do
mesmo artigo, ou que deixa de trazer aos autos norma
governamental para demonstrar qual prerrogativa teria sido
excedida, quando essa seria de total irrelevância.
O Juiz não está adstrito ao fundamento jurídico apresentado
pelas partes. A essas cabe narrar os fatos e, àquele, dizer e
aplicar o direito.
Tendo a decisão liminar fixado os limites da lide como
realização de publicidade institucional em período vedado, bem
como as defesas seguido a mesma linha, não há que se falar
em cerceamento de defesa ou existência de sentença extra
petita.
A exceção do § 31 do at. 73 da Lei n° 9.504/97 não bunda
os agentes públicos de esfera diversa da disputa e candidatos
beneficiados, apenas retira o caráter absoluto da norma,
requerendo apuração da conduta e do seu potencial na quebra
de isonomia entre os candidatos, sob pena de se chancelar
burla tortuosa à legislação eleitoral.
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Caso concreto em que publicidade institucional promovida
por prefeito municipal é dirigida à promoção exagerada de
candidato a deputado federal.
Em se tratando de conduta vedada, a lei não exige prova de
prévio conhecimento do beneficiário, fato que, ainda assim,
restou cabalmente provado nos autos.
Recursos conhecidos e desprovidos.
ELEIÇÕES 2014 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO - REPRESENTAÇÃO - OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTENTES. EMBARGOS
REJEITADOS.
'Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
não se prestando a promover novo julgamento da causa.
Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria' (ED-AgR-REspe n° 9758, ReI.
Mm. Luciana Lóssio, Acórdão de 16/05/2013).
A configuração do instituto do prequestionamento
pressupõe debate e decisão prévios pelo Tribunal a quo, ou
seja, emissão de fundamentação sobre o tema, situação
claramente vista no v. acórdão embargado.
Não havendo omissão a desfazer ou matéria a
prequestionar entre os termos do v. acórdão, não há lugar para
rediscussão da matéria por esta via.
Na origem, o Diretório Regional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB/PR) ajuizou representação em
desfavor dos recorrentes devido à suposta prática da conduta
vedada prevista no art. 73, II, da Lei 9.504/97, consistente em
distribuir o "Jornal do Povo", informativo da Prefeitura de Cidade
Gaúcha/PR, nos três meses que antecederam as Eleições 2014.
Alegou-se que o informativo não seria simples publicidade do
Município, mas sim promoção de candidatura de Zeca Dirceu ao
cargo de deputado federal no pleito vindouro. Acrescentou-se que os
textos e fotos veiculados buscariam "induzir o eleitor a acreditar
tratar-se que (sic) Zeca Dirceu é o candidato que merece ser
reeleito, porque supostamente presta e ou dedica a melhor atenção
ao Município" (fi. 5).
O juiz auxiliar concedeu liminar e determinou busca e apreensão dos
impressos (fls. 72-76). Segundo o magistrado, embora a inicial
remetesse ao art. 73, II, da Lei 9.504/97, o ilícito configurou conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b, do mesmo diploma.
A posteriori, proferiu decisão monocrática acolhendo o pedido,
condenando os recorrentes à pena de multa no valor de
R$ 15.000,00, para cada um, a teor do disposto no art. 73, § 40, da
Lei 9.504/97.
O TRE/PR negou provimento aos recursos inominados. Assentou
que o ato investigado objetivou "promoção exagerada de candidato a
deputado federal" (fI. 570). Concluiu, ainda, que em se tratando de
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conduta vedada, a lei não exige prova de prévio conhecimento do
beneficiário, embora este fato estivesse evidenciado nos autos.
Às folhas 649-666, Alexandre Lucena interpôs recurso especial no
qual aduziu, em síntese:
afronta aos arts. 31 e 267, VI, do CPC e 61, § 41, da
Lei 9.504/97, por ilegitimidade ativa do PMDB, partido coligado
para eleições majoritárias e que atuou isoladamente ao propor
representação. No ponto, afirma ocorrência de dissídio
jurisprudencial;
a sentença é extra petita e violou o disposto no art. 460 do
CPC, pois o fundamento da inicial era o ad. 73, II, da
Lei 9.504/97, e não o inciso VI, b, do mesmo artigo, que
lastreou a condenação;
ofensa ao ad. 73, § 31, da Lei 9.504/97, pois a vedação está
circunscrita apenas à esfera administrativa do pleito e a
publicidade institucional da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR
"não pode redundar em condenação de quem disputa cargo na
Câmara Federal" (fI. 662).
No recurso especial de folhas 703-727, José Carlos Becker de
Oliveira e Silva reafirmou ilegitimidade ativa do PMDB, partido
coligado que propôs sozinho a representação. Alegou que o
precedente invocado data de 2003, ou seja, seis anos antes do
acréscimo do § 41 ao ad. 60 da Lei 9.504/97. Ademais, sustentou
que:
a petição inicial é inepta, pois remete ao ad. 73, II, da
Lei 9.504/97, sem mencionar a prerrogativa excedida por parte
do agente. No ponto, concluiu que houve julgamento extra
petita, pois "a sentença (mantida no acórdão recorrido) foi
prolatada em caminho totalmente diverso daquele desenhado
na inicial" (fI. 976);
sendo as condutas vedadas tipos fechados de legalidade
estrita, publicidade institucional de prefeitura não lhe atrairia
penalidade, pois fora candidato a cargo de esfera diversa.
Seria patente, assim, a afronta ao disposto no ad. 73, § 30, da
Lei 9.504/97;
não se cogita de reexame de fatos e provas e sim de
aplicação equivocada do disposto no ad. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97 a candidato supostamente beneficiado, que, no
entanto, não tinha prévio conhecimento da entrega dos
periódicos.
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os recursos especiais
sob os seguintes fundamentos: a) não há ofensa aos artigos de lei
mencionados, que se referem ao interesse de agir, à pena
compatível com as provas dos autos e aos limites em que foi
proposta a representação; b) o PMDB é parte legítima para
propositura da demanda; c) pretende-se obter reexame da matéria
controvertida (Súmula 7/STJ); d) os supostos dissídios
jurisprudenciais não foram comprovados, ante a falta de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Houve interposição de agravos (fls. 869-889 e 891-917).
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A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento dos
agravos (fis. 938-948).
O e. Mm. João Otávio de Noronha, meu antecessor no processo,
proferiu decisão monocrática no sentido de destrancar os recursos
especiais, mas a eles negar provimento (fis. 950-959).
Após redistribuição (fI. 991), examinei o agravo regimental interposto
(fis. 963-988) e reconsiderei esse decisum (fI. 992) por entender que
o feito deveria ser submetido ao colegiado.
Na sessão do dia 11.8.2016, o relator votou pelo desprovimento
dos recursos especiais. O voto foi assim sintetizado:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PREFEITURA. PERÍODO VEDADO. DEPUTADO
FEDERAL. BENEFICIÁRIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIMENTO.
Do histórico da demanda.
1. Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos
Becker de Oliveira e Silva (Deputado Federal reeleito em 2014)
foram multados em R$ 15.000,00 cada um por ostensiva
propaganda favorável ao segundo recorrente em informativo
institucional do Município que circulara já durante o período
de campanha nas eleições gerais de 2014 (art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97).
Das questões preliminares.
O recurso cabível é o espêcial, porquanto na inicial pugnou-se
apenas por se impor multa aos recorrentes.
Partido político que se coligou apenas para pleito majoritário tem
legitimidade para agir de modo isolado no proporcional, situação em
que se enquadra o recorrido (Diretório Estadual do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro). Precedentes.
O pedido delimita-se pelos fatos imputados aos réus e não pela
errônea capitulação legal que deles se faça (precedentes). Embora a
exordial remeta à conduta vedada do ad. 73, II, da Lei 9.504/97
(uso em favor de candidato de materiais e serviços custeados pelo
erário), correta a subsunção dos fatos pela Corte Regional ao ad. 73,
VI, b (publicidade institucional em período crítico).
Da matéria de fundo.
É vedado a agentes públicos, nos três meses que antecedem a
eleição, realizar propaganda institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas, excetuadas grave e urgente necessidade
e produtos e serviços com concorrência no mercado (ad. 73, VI, b,
da Lei 9.504/97).
Essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas
administrativas cujos cargos não estejam sob disputa (ad. 73, § 31),
não tem natureza absoluta e não autoriza publicidade em benefício
de candidato de circunscrição diversa, em completa afronta ao ad.
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37, § 1°, da CF188 e de modo a afetar a paridade de armas entre
postulantes a cargo eletivo.
Segundo o TRE/PR, em agosto de 2014 veiculou-se informativo
da Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR (chefiada por Alexandre Lucena)
contendo seis matérias sobre Zeca Dirceu (à época candidato a
reeleger-se deputado), inúmeras fotografias e enaltecendo sua
atividade parlamentar na Câmara dos Deputados em prol do
Município.
Extrai-se de uma delas: "Zeca Dirceu destacou a importância do
recurso para o município. 'Investir em educação é investir no futuro.
Essa é uma das principais bandeiras do meu mandato. [ ... ] Fico
muito satisfeito com a chegada desse investimento para a cidade".
S. Quanto ao prévio conhecimento do beneficiário, tem-se que a
promoção pessoal foi orquestrada entre candidato e Prefeito, o qual,
por sua vez, não teria qualquer interesse em realizá-la sem anuência
e mesmo ajuda do favorecido. Destaque-se, no ponto, que um dos
textos do informativo é idêntico ao publicado no blog de Zeca Dirceu.
Novo entendimento sobre a controvérsia implica, como regra,
reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, a teor da
Súmula 7/STJ.
Em julgados anteriores sobre o tema, a abordagem foi
diferenciada. No AgR-REspe 1602-851PR, ReI. Mm. João Otávio de
Noronha, DJE de 26.10.2015, não se tratou do art. 37, § 10, da
CF188. Já no REspe 1087-391RN, Rei. Mm. Luciana Lóssio,
DJe de 26.10.2015, assentou-se não ter havido desvirtuamento de
propaganda institucional.
Conclusão.
1. Recursos especiais desprovidos, mantendo-se a muita de
R$ 15.000,00 imposta a cada um dos recorrentes.
Após o voto do relator, pedi vista dos autos, em razão de
decisão por mim proferida no REspe n° 1087-39/RN, cuja matéria versada me
pareceu semelhante ao caso concreto.
Passo ao voto.
Quanto às questões preliminares, tenho que estas foram
devidamente equacionadas pelo e. relator à luz do entendimento deste
Tribunal, razão pela qual acompanho integralmente Sua Excelência.
No tocante à matéria de fundo, relativa à prática de conduta
vedada, igualmente alinho-me ao posicionamento do e. Min. Herman
Benjamin, trazendo, contudo, algumas considerações que entendo oportunas
para o debate da matéria.
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A hipótese diz respeito à divulgação de propaganda
institucional veiculada pela prefeitura de Cidade Gaúcha/PR, no período
eleitoral de 2014, em benefício de candidato ao cargo de deputado federal.
Ao dispor sobre a propaganda institucional, o legislador
consignou no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
E ... ]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; E ... ].
A vedação explicitada na norma, contudo, foi dirigida apenas
aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
disputa na eleição, conforme dicção do § 30 do art. 73 da Lei das Eleições:
§ 30 As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos
cargos estejam em disputa na eleição.
A jurisprudência desta Corte orientou-se no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. RESSALVA.
§ 30 DO ART. 73. DESPROVIMENTO.
Consoante o art. 73, § 30, da Lei 9.504/97, a vedação de
propaganda institucional nos três meses que antecedem a
eleição aplica-se somente aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa no pleito.
No caso dos autos, a publicidade institucional impugnada não foi
veiculada pelo Governo do Paraná - cargo ao qual se candidataram
agravados Gleisi Hoffmann e Haroldo Ferreira - e sim pelo Governo
Federal, motivo pelo qual incide a ressalva do § 30 do art. 73.
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3. Agravo regimental desprovido.
(A9R-REspe n° 1602-851PR, Rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 26.10.2015)
PETIÇÃO. MINISTRO DA SAÚDE. CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E RUBÉOLA.
AUTORIZAÇÃO.
1. A vedação da divulgação de publicidade institucional, nos três
meses que antecedem o pleito, aplica-se apenas aos agentes
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
disputa na eleição (art. 73, VI, b, § 30, da Lei n° 9.504/97).
E ... ]
(Pet n° 2.857, ReI. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ de 4.9.2008).
No

julgamento do AgR-RO n° 251 0-24/CE, finalizado

em 21.6.2016, da relatoria da Mm. Maria Thereza de Assis Moura, proferi
voto-vista reafirmando esse entendimento, nos seguintes termos:
A esfera administrativa cujos cargos não estejam em disputa poderá
continuar a promover sua propaganda institucional de forma regular,
mesmo às vésperas das eleições, para cargos de outra esfera
administrativa. O legislador não coibiu tal tipo de atividade
publicitária.
A propaganda institucional realizada, portanto, por agente público
municipal em ano de eleições estaduais e federais não configura a
conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97. De modo
semelhante, nos anos de disputas eleitorais no município, a
publicidade institucional realizada por agente público estadual
ou federal não configurará a infração do art. 73, VI, b, da
Lei n° 9.504/97.
Do contrário, estaríamos impondo uma pausa bienal - já que temos
eleições a cada dois anos - na administração pública que em nada
contribuiria para o desenvolvimento social, econômico e cultural.
Todavia, a despeito de seguir a orientação adotada por esta
Corte quanto à ressalva do § 30 do art. 73 da Lei das Eleições, ponderei que a
mencionada prática poderia configurar ilícito administrativo, penal ou civil
e, portanto, deveria ser apurada nos juízos respectivos:
Reconhecer que a mencionada propaganda institucional não
caracteriza a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97
não significa assinar um cheque em branco ao agente público,
afinal, a responsabilidade pela prática das condutas vedadas pode
atingir os campos administrativo (prática de improbidade
administrativa), civil e penal, processos que são independentes e
devem ser ajuizados no foro próprio.
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Assim, a revisitação ao tema, nos moldes propostos pelo
eminente relator, mostra-se consentânea com a preocupação por mim já
sinalizada no referido julgado e no REspe n° 1087-39/RN, mencionado pelo
Mm. Herman Benjamin em seu voto.
Com efeito, o direito não pode ser interpretado sem levar em
conta os fins sociais a que se destina. Dessa forma, sendo as condutas
vedadas previstas no art. 73 voltadas a proteger a isonomia da disputa
eleitoral, não pode o § 31constituir autorizaçãopara que essa mesma garantia
seja mitigada em prol de determinada candidatura, sobretudo por meio do uso
da máquina pública.
Como bem sublinhou o e. relator: "A proibição de publicidade
institucional apenas aos agentes cujos cargos estejam em disputa, nas
respectivas esferas, não cria blindagem para que, em ano não eleitoral na
circunscrição onde exerçam cargo ou mandato eletivo, influenciem
concorrência exógena, utilizando-se de recursos públicos e beneficiando
candidatos".
No julgamento do REspe n° 1087-391RN, consignei em meu
voto, citando o professor Edson de Resende Castro, que: "as outras esferas
de governo, cujos cargos não estejam em disputa, não se envolvem na
proibição preventiva da lei, mas devem ter sua publicidade acompanhada
atentamente, exatamente porque atos, programas, obras, se!viços e
campanhas dos governos Federal e Estadual podem trazer alguma vincula ção
com o governo municipal, contribuindo para a promoção de candidatos às
eleições municipais"14.
Assinalei que a preocupação da Justiça Eleitoral, com a
publicidade institucional, se dá para evitar que ela assuma contornos eleitorais,
de sorte a comprometer a paridade de armas dos candidatos no processo
eleitoral.

14

CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 7a ed. rev. atual. Editora DeI Rey. Belo Horizonte, p. 324.
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Na sequência, após registrar que a infração ao art. 37, § 10, da
Constituição Federal15 ,

quando ocorrida no período eleitoral, atrai a

competência desta justiça especializada, concluí pelo não desvirtuamento da
propaganda institucional naquele caso, no que fui acompanhada por todos os
membros desta Corte Superior.
Com efeito, citado dispositivo constitucional vincula a
publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social,
incompatível com menção a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos.
Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade.
Art. 37, parágrafo 10, da Constituição Federal. 1. O caput e o
parágrafo 1° do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja
qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos
cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do
dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade
vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de
orientação social é incompatível com a menção de nomes,
símbolos ou imagens, aí incluídos $io gans, que caracterizem
promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de
vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que
pertença o titular do cargo público mancha o princípio da
impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de
orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos
oitenta. 2. Recurso extraordinário desprovido.
(RE n° 191.6681RS, ReI. Min. Menezes Direito, ia Turma,
DJe de 30.5.2008 - grifei)
Desse modo, consoante assentou o e. Relator, o art. 73, VI,
b e § 31, da Lei 9.504/97 deve ser interpretado à luz do princípio da
impessoalidade, contido no art. 37, § 1°, da CF/88.

15

Constituição Federal/1 988

Art.37

E.. .1
§ 10 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
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Na presente hipótese, o TRE/PR, recorrendo à fundamentação
da sentença, assentou que:
[ ... ] a diversidade de esfera não descaracteriza, por si só, a conduta
como vedada. O que se afasta é a presunção absoluta de que a
publicidade realizada em determinada esfera afeta a igualdade
de oportunidade de candidatos de outra esfera, requerendo
prova nesse sentido.
Pois da análise das matérias e das fotografias, especialmente do
exagerado enaltecimento da figura do candidato Zeca Dirceu num
folheto institucional distribuídos (sic) em nome da Prefeitura de
Cidade Gaúcha, dentro do período vedado, como já consignado, não
há como passar despercebido o evidente benefício à candidatura do
representado.

Pois no caso concreto, além de haver nome, fotografias e textos
que caracterizam indisfarçável promoção pessoal, tal promoção
é de autoridade pertencente a outro poder restando clara a
utilização de expediente da prefeitura para embalar a
candidatura do representado Zeca Dirceu.
Com efeito, tamanho o exagero da exposição do candidato torna
inegável seu potencial de registrar na psique no eleitorado a
conveniência ou mesmo a necessidade de sua reeleição para
garantir
a continuidade do trabalho.
Não obstante a referência ao cargo pretendido ou à candidatura não
seja direta, entendo que a exposição insistente de nome e cargo
atreladas à divulgação de feitos seus ou a ele atribuídos, constitui
vantagem ao candidato, podendo-se contabilizar os resultados
eleitorais positivos da imagem de homem público extremamente
realizador, eficiente e competente, portanto, mais apto, o que
adquire maior relevo, com patrocínio da prefeitura, e em pleno
período vedado.
Oportuno registrar que não se trata de notícias isoladas fazendo
breve menção ao representado Zeca Dirceu, mas de uma campanha
maciça, descarada. (FI. 579 - grifei)
Como se vê, ficou comprovada a veiculação de informativo da
prefeitura de Cidade Gaúcha/PR, durante o período vedado, cujo teor, para
além de dar publicidade a atos, programas, obras e serviços inerentes ao
referido município, teve o condão de promover o candidato José Carlos Becker
de Oliveira e Silva, conhecido como Zeca Dirceu, com evidente caráter
eleitoral.
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Delineado esse quadro, correta a conclusão da Corte Regional
acerca da prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97 pelo recorrente Alexandre Lucena, mediante o desvirtuamento da
publicidade institucional em favor de Zeca Dirceu, ora primeiro recorrente.
No tocante à questão do prévio conhecimento do beneficiário,
o Tribunal Regional, a despeito de entender que a lei não exige tal prova,
divergindo da orientação firmada nesta Corte Superior16, assentou a
necessidade de sua comprovação na presente hipótese. A propósito, extraio
do acórdão recorrido o seguinte excerto:
Quanto à inexistência de comprovação do prévio conhecimento do
representado, diferentemente das representações fundadas em
propaganda irregular, a Lei não exige o prévio conhecimento do
beneficiário. E o que se extrai do § 80 do art. 73 da Lei 9.504/97,
in verbis: "Aplicam-se as sanções do § 40 aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiarem".
Entretanto, assim como se exige prova da potencialidade lesiva
da publicidade na quebra de isonomia, quando realizada em
esfera cujos cargos não estejam em disputa, entendo razoável,
também, a demonstração do prévio conhecimento do candidato
beneficiado.
A matéria foi enfrentada nos autos da Representação
n° 1565- 58. 2014.6.16.0000, na qual, nesse ponto restei vencido,
sagrando-se vencedor o voto divergente. Anoto que a publicidade
discutida naqueles autos é a mesma aqui discutida, com o diferencial
de que lá estava inserida na página oficial da prefeitura e configurou
propaganda antecipada, razão pela qual adoto, como razões de
decidir, a declaração de voto da eminente Juíza Dra. Vera Lúcia
16

Precedentes:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, b, DA LEI N° 9.504/97. PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA PETROBRAS. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. DEMAIS REPRESENTADOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E PRÉVIO
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA PARA INTERVIR OU EXERCER CONTROLE NA PUBLICIDADE.
( ...1
5. É indispensável a comprovação de autorização ou prévio conhecimento dos beneficiários quanto à veiculação de
propaganda institucional em período vedado, não podendo ser presumida a responsabilidade do agente público. O uso
abusivo de propaganda travestida de institucional não afasta a ressalva. Decisão unânime.
(. .
(Rp n° 778-73, Rei. Min. Admar Gonzaga Neto, DJe de 6.10.2014);
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA b, DA
LEI N" 9.504/97. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PRÉVIO CONHECIMENTO.
BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
Para a conduta vedada prevista na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n° 9.504/97, há que ser comprovado o
prévio conhecimento do beneficiário. Precedentes.
Não é dado ao julgador aplicar a penalidade por presunção, já que do beneficiário não se exige, obviamente, a
prova do fato negativo.
Recurso especial provido (REspe n° 498-05/PR, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16.10.2014).
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Feil Ponciano, que considerou evidente o prévio conhecimento
do representado Zeca Dirceu:
E ... ]
Com base nessa premissa, entendo que as circunstâncias e
peculiaridades do caso concreto revelam que JOSE CARLOS
BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, conhecido como ZECA
DIRCEU, tinha conhecimento da propaganda eleitoral irregular.
O contexto fático-jurídico evidencia o seu conhecimento dos
fatos.
Inicialmente, cumpre frisar que não se esperaria que o
Representante conseguisse, juntando aos autos, uma
autorização escrita por parte de ZECA DIRCEU - JOSE
CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA - para que fosse
realizada a publicação de assuntos relacionados a sua pessoa.
Essa seria uma quase prova impossível.
(...)
As circunstâncias e peculiaridades que demonstram o prévio
conhecimento acerca da publicação das matérias são a seguir
descritas.
As matérias foram replicadas, ainda que parcialmente, no Blog
de Zeca Dirceu e em outros sítios. O discurso descrito na
Tabela 4 está replicado no documento das fI. 44/45, no Blog de
ZECA DIRCEU, mas se refere ao Município de Candól.
Discurso semelhante está no documento da fI. 46, extraído do
sítio do Partido dos Trabalhadores no Paraná, com data de 22
de abril de 2014; no Jornal de Beltrão - fls. 47/48, e no Jornal
da Acesa FM de Santo Antônio do Sudoeste (fls. 49/50),
datado de 07 de maio de 2014; no portal da cidade de Guaíra
(fi. 51), notícia datada de 06 de maio de 2014, referindo-se
àquele Município. Também está replicada no Blog de ZECA
DIRCEU (fls. 53/54), referindo-se a "municípios no Paraná"
(sem data).
Por ocasião da apresentação do Recurso consta Ata Notarial
atestando a publicação com a seguinte matéria: "Cidade
Gaúcha recebe investimentos que somam quase RS 2
milhões", publicada pela Prefeitura em 24 de abril de 2014, foi
replicada no dia seguinte no Blog de Zeca Dirceu
(fls. 202/203). Do mesmo modo, a manchete "Cidade Gaúca:
Prefeito Alexandre entre casas do Minha, Minha Vida" foi no
dia 07/07/2014.
Portanto, ZECA DIRCEU concedeu entrevistas em todas as
matérias, pois há referências a afirmações suas entre aspas,
afirmações estas que são idênticas em todas as publicações,
inclusive aquelas em que são de outros Municípios, e no sítio
do PT-PR.
Assim, fica evidenciado que o discurso partiu da mesma fonte,
sendo que as publicações impugnadas são posteriores a
algumas outras referidas acima.
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As mesmas fotografias foram utilizadas em diversas matérias,
demonstrando que também partiram da mesma fonte. A pose
para as fotos demonstra que eram destinadas a serem
divulgadas nos meios de comunicação referidos, com
conhecimento de ZECA DIRCEU.
É fato público e notório, e se infere do conteúdo das matérias,
que o Prefeito Alexandre Lucena apoia ZECA DIRCEU
politicamente, pois são aliados políticos, pertencendo ao
mesmo Partido dos Trabalhadores.
Os benefícios ao Município de Cidade Gaúcha se referem a
recursos de programas do Governo Federal, mas louva-se
a atuação de ZECA DIRCEU.
Nas matérias enaltece-se o deputado/candidato como sendo o
mais apto a obter recursos federais. As notícias têm o nítido
condão de fazer o eleitor acreditar que ZECA DIRCEU é o
candidato que merece ser reeleito, dada a sua competência na
obtenção dos recursos federais necessários.
Algumas obras são futuras, sugerindo a necessidade de
reeleição do candidato. Afirma-se que milhares de pessoas
serão beneficiadas, demonstrando o efeito potencial na
eleição. As fotos implicam promoção pessoal de quem é
candidato. Afirma-se que o futuro dos eleitores será melhor. As
fotos têm o efeito subliminar de indicar a preocupação com a
saúde e divulgar o candidato. Consta que as obras melhorarão
o atendimento à população. E feita referência a futuros
benefícios a comemorar, indicando a necessidade de
reeleição.
Deve ser considerando, ainda, que a conduta foi emanada do
Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo uma veiculação
institucional do Município em favor de candidato a Câmara
Federal. Assim, tudo isso induz os eleitores da cidade a pensar
que o primeiro representado é o único responsável por obter as
verbas, sendo o mais apto.
Nesse contexto, pouco importa para esta Corte as virtudes
evocadas e atribuídas ao candidato. O fato que desqualifica
sua conduta é o de veicular imagem, texto, recursos gráficos,
diagramações primorosas, em material com identidade visual
de órgâo público, custeado com dinheiro público e, para além
disso, afrontar a inteligência e a boa vontade deste Colegiado,
alegando que desconhecia a iniciativa, mesmo que, por uma
simples leitura, se verifique que o mesmo concedeu entrevistas
e o próprio administrador municipal lhe dá testemunho.
Cabe, em caráter didático, ensinar por meio de uma 'varada' da
lei, que o candidato deve atentar à Lei - que é bem clara
nesse aspecto, não necessitando de inteligência superior para
entendê-la - e nela percorrer um bom caminho para sua
eleição. Se a lição não lhe couber, presume-se que o risco, a
multa, a punição, nos termos e na lógica da matemática
política, no fim de tudo, já deve estar na conta do
financiamento de campanha, o que constitui numa afronta
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ainda maior à fé de seus eleitores, ao Estado Democrático
brasileiro e à Carta que lhe rege.
Considerando todas essas circunstâncias e elementos, não é
crível que ZECA DIRCEU não tivesse conhecimento de que
suas fotos, seus atos e seus discursos não seriam divulgados
no sítio. As matérias tiveram o nítido condão de beneficiá-lo.
Portanto, entendo que está demonstrado o prévio
conhecimento do Recorrido acerca das veiculações
impugnadas, bem como sua participação direta na
publicação das matérias."
Pois no caso do informativo impugnado não é diferente. Consta
da capa a seguinte fala de Zeca Dirceu:
"Estive recentemente na Secretaria de Relações Institucionais
- SRI, e solicitei agilidade na liberação de recursos PAC
Funasa para o Paraná. As obras que serão desenvolvidas são
de extrema importância para melhorias da infraestrutura de
saneamento dos municípios, beneficiando milhares de
pessoas".
Essa fala está replicada do documento das fls. 29, no Blog de Zeca
Dirceu, mas se refere ao Município de Candói. Discurso semelhante
está no documento de fi. 31, extraído do sítio do Partido dos
Trabalhadores no Paraná, com data de 22 de abril de 2014; no
Jornal de Beltrão - fls. 32/33, e no Jornal da Acesa FM de Santo
Antônio do Sudoeste (fls. 34/35), datado de 07 de maio de 2014; no
portal da cidade de Guaíra (fls. 36/37), noticia datada de 06 de maio
de 2014, referindo-se àquele Município." (sentença - fls. 458/467)
Não bastasse isso tudo, ainda destaquei o seguinte na r. sentença:
"Aliás, o próprio representado Alexandre Lucena diz na sua
defesa que 'os representados apenas e tão somente divulgaram
os trabalhos realizados pelo deputado Zeca Dirceu junto ao
município de Cidade Gaúcha. Nada mais".
Os únicos representados nestes autos são Alexandre Lucena e
José Carlos de Oliveira Becker, o Zeca Dirceu, os quais, na
palavra do primeiro, "divulgaram os trabalhos". Ou seja, Zeca
Dirceu ajudou a divulgar, não podendo alegar desconhecimento
da publicidade." (FIs. 580-584 - grifei)
Diante desse contexto, acompanho o voto do Min. Herman
Benjamin, por entender que a alteração da conclusão do acórdão recorrido,
quanto à efetiva comprovação do prévio conhecimento do beneficiário, exigiria
o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inadmissível nesta
instância especial, a teor da Súmula n° 2417 deste Tribunal Superior.
Do exposto, voto no sentido de acompanhar integralmente o
eminente relator para negar provimento aos recursos especiais.
17

SúmuIaITSE n° 24: Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.
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EXTRATO DA ATA
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Relator: Ministro

Herman Benjamin. Recorrente: José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Advogados: Fernando Vernalha Guimarães - OAB: 207381PR e outros).
Recorrente: Alexandre Lucena (Advogados: Cana Cristine Karpstein - OAB:
230741PR e outros). Recorrido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) - Estadual (Advogados: Rogério Helias Carboni - OAB: 372271PR
e outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
recursos especiais eleitorais, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes as Ministras Rosa
Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Herman Benjamin, Jorge Mussi e
Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dm0.
Ausente, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes.

SESSÃO DE 27.9.2016.

