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PUBLICADO EM SESSÃO

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

 

 

ACÓRDÃO

 

 

 

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (11541) - 0605154-88.2018.6.26.0000 - São Paulo -
SÃO PAULO

 

RELATOR(A): PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA
  

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO ACELERA SP (PSDB/DEM/PSD/PRB/PP/PTC)
  

Advogados do(a) REPRESENTANTE: IZABELLE PAES OMENA DE OLIVEIRA LIMA -
SP196272, TATIANE DE OLIVEIRA FLORES - SP346230, CRISTIANO VILELA DE PINHO -
SP221594, TONY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA - SP344868, FATIMA
CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889, CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES
- SP242953, LEANDRO PETRIN - SP259441, FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA -
SP131364

  
 
REPRESENTADO: ELEICAO 2018 PAULO ANTONIO SKAF GOVERNADOR, ELEICAO 2018
CARLA DANIELLE BASSON VICE-GOVERNADOR

  
Advogados do(a) REPRESENTADO: RENATA CEZAR - SP327140, ROBERTO JOSE NUCCI
RICCETTO JUNIOR - SP409382, FERNANDO GASPAR NEISSER - SP206341, PAULA
REGINA BERNARDELLI - SP380645, LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090

 Advogados do(a) REPRESENTADO: FERNANDO GASPAR NEISSER - SP206341, LAIS
ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090, PAULA REGINA BERNARDELLI - SP380645,
RENATA CEZAR - SP327140, ROBERTO JOSE NUCCI RICCETTO JUNIOR - SP409382
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Sustentou oralmente as razões de COLIGAÇÃO ACELERA SP (PSDB/DEM/PSD/PRB/PP/PTC), o (a)
Dr(a). Flavio Henrique Costa Pereira.

Sustentou oralmente as razões de Eleição 2018 Carla Danielle Basson Vice-Governador, o (a)
Dr(a). Fernando Gaspar Neisser

Sustentou oralmente o Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, Procurador Regional Eleitoral substituto.

 

EMENTA

 

Recurso eleitoral – Representação – Propaganda
eleitoral impulsionada sem a expressão "Propaganda
Eleitoral" - Ausência da identificação do CNPJ ou do CPF
do responsável pela contratação da ferramenta paga
(impulsionamento de conteúdo) – Infringência do caput e
§5º do art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017 –
Ocorrência -  Incidência de multa no mínimo legal –
Adequação - Decisão monocrática de parcial
procedência mantida - Recursos eleitorais não providos.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os
Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por votação unânime, em negar
provimento aos recursos.

Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte
integrante da presente decisão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Carlos Eduardo Cauduro
Padin (Presidente), Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia e Fábio Prieto de Souza; e
dos Juízes Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Marcelo Coutinho Gordo, Manuel Pacheco
Dias Marcelino e Marcus Elidius Michelli de Almeida.
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São Paulo, 17/09/2018

 
 

PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA

Relator(a)

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Selecionados

 

 

RELATÓRIO
 

 

Vistos.

Cuida-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO ACELERA SÃO
PAULO (PSDB/DEM/PSD/PRB/PTC), PAULO ANTONIO SKAF e TENENTE CORONEL
CARLA DANIELLE BASSON NIGLICA contra a decisão monocrática que julgou
parcialmente procedente a representação em relação aos dois últimos, condenando-
os, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pela inteireza do
impulsionamento irregular de propaganda eleitoral (ID 1006100)

A COLIGAÇÃO ACELERA SÃO PAULO sustentou nas razões do recurso
que é vedado ao candidato contratar impulsionamento de conteúdo na internet em
moeda estrangeira e realizada no estrangeiro, já que o Facebook Brasil somente celebra
contratos de impulsionamento em moeda corrente do país, destacando que a ausência
de justificativa por parte dos Recorridos é indicio de intenção de patrocínio não
identificado. Assim, requer a reforma da r. decisão monocrática para reconhecer a
ilegalidade da contratação em moeda estrangeira, majorando-se a multa para além do
mínimo legal, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (ID  1056652)

Por sua vez, PAULO ANTONIO SKAF e TENENTE CORONEL CARLA
DANIELLE BASSON NIGLICA alegam, no respectivo recurso, em apertada síntese, que
ficou demonstrada a boa-fé dos recorrentes, na medida em que as irregularidades nos
impulsionamentos não decorreram de condutas de sua autoria, mas do problema
ocorrido durante o cadastramento no Facebook,  e que fizeram tudo para cessar as
irregularidades. Argumentam que todas as propagandas impugnadas foram veiculadas
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na página do candidato Paulo Skaf e que o pagamento pelo impulsionamento partiu do
próprio candidato, conforme cópias de sua fatura de cartão de crédito, de modo que não
houve tentativa de ocultação do responsável pela veiculação dos informes ou do
responsável pelo pagamento do impulsionamento. Assim, requerem a reforma da r.
decisão monocrática para que seja julgada improcedente a representação, e,
subsidiariamente, que se reconheça a impossibilidade de cominação da pena de multa,
já que não há mácula ao bem jurídico tutelado.

Os recursos foram processados e respondidos (ID 1065978 e 1068463).

É O RELATÓRIO.

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

 

GABINETE DO RELATOR PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA 
 

 

REFERÊNCIA-TRE : 0605154-88.2018.6.26.0000

PROCEDÊNCIA : São Paulo -  SÃO PAULO

RELATOR : PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA 

 

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO ACELERA SP (PSDB/DEM/PSD/PRB/PP/PTC) 
 REPRESENTADO: ELEICAO 2018 PAULO ANTONIO SKAF GOVERNADOR, ELEICAO 2018 CARLA DANIELLE

BASSON VICE-GOVERNADOR

 

 

 
VOTO Nº 72

 

Com a nova redação dada ao art. 57-C da Lei nº 9.504/97 pela Lei nº
13.488/2017 (com igual redação o art. 24 da Resolução da 23.551/2017), a vedação a
propaganda eleitoral paga na internet passou a ter como ressalva o impulsionamento de
conteúdos, observadas as condições legais, in verbis:

“Art. 57-C.  É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde
que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.” (g.n.)

Sobre o tema leciona JOSÉ JAIRO GOMES:
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“o impulsionamento é uma estratégia onerosa de ação na Internet
(notadamente em redes sociais como o Facebook e o Instagram) que
aumenta o impacto do conteúdo veiculado e estende o seu alcance a
maior número de usuários. Trata-se de ação paga (onerosa) que
amplia a visibilidade e a exposição do conteúdo veiculado”. (GOMES,
José Jairo. Direito eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018. pp. 538)

Vale destacar que, no uso de impulsionamento por aqueles que estão
autorizados, devem ser observadas as inúmeras condições legais , entre as quais ser a
ferramenta disponibilizada pelo provedor da aplicação de internet (§ 3º do art. 22 da
Resolução TSE nº 23.551/2017); a identificação de que o conteúdo é impulsionado (art.
24  da Resolução TSE nº 23.551/2017); a identificação, de forma clara e legível, do
CNPJ ou do CPF do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral" (§5º do art.
24 da Resolução TSE nº 23.551/2017); e que a contração seja diretamente realizada
com provedor da aplicação de internet, com sede e foro no País, ou de sua filial,
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações (§3º do
art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017).

No caso em comento, considerando o conjunto probatório, bem como a
admissão da irregularidade dos impulsionamentos por parte dos próprios 
Representados, evidencia-se que as publicações impulsionadas, postadas em página
pessoal dos candidatos Representados na rede social Facebook, não observam as
condições impostas pelo caput e §5º do art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017, já
que não apresentam a identificação, de forma clara e legível, do CNPJ ou do CPF do
responsável, sequer indicam a expressão "Propaganda Eleitoral".

Ademais, pondera-se que existe comprovação de que o pagamento se deu
por meio de cartão, cuja titular é  Luzia Skaf (final 3315),  a contratação  foi feita por
Antoine Skaf, ainda que o titular da fatura do seja o candidato Paulo Skaf. Porém,
independentemente desse fato, o CPF do pagador não foi regularmente identificado na
postagem.

Contudo, apesar de constarem, no extrato fornecido pelo Facebook,
informações acerca do pagamento de impulsionamento em dólares, entende-se que a lei
eleitoral não proíbe o pagamento do patrocínio de publicações em moeda estrangeira,
tão somente vedando as doações realizadas em moeda estrangeira (artigo 33 da
Resolução TSE nº 23.553/2017). Também, inexiste previsão legal no sentido de que a
contratação deve-se dar no Brasil, mas sim que contratação de impulsionamento de
conteúdo se dê com o provedor da aplicação de internet com “sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido
no País” (§3º do art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017)

Destaca-se, ainda, que o “elemento volitivo”, vale dizer, a vontade do
agente em causar dano é indiferente para o enquadramento no tipo de irregularidade
descrita no dispositivo legal em comento.

Assim, sem embargo das alegações dos candidatos Representados, no
sentido que a ausência de informações se deu por problema na plataforma do
Representado Facebook, é certo que a regularidade da propaganda eleitoral paga, na
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forma de impulsionamento, é de responsabilidade dos candidatos responsáveis pela
divulgação da propaganda, nos termos do §2º do art. 24 da Resolução TSE nº
23.551/2017/2017.

Não deve prevalecer, outrossim, a alegação de que a retirada da publicação
quando da notificação da liminar excluiria a penalidade de multa a ser aplicada aos
Representados. É que a norma eleitoral prevê que “A violação do disposto neste artigo
sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa”, de sorte que a multa incide ainda que a
propaganda irregular seja suprimida.

Configurada a propaganda eleitoral patrocinada irregular, em violação da
norma eleitoral, aplicável a sanção de multa aos responsáveis pelos cinco conteúdos
irregularmente impulsionados, nos termos do §2º do art. 24 da Resolução TSE nº
23.551/2017/2017, adequadamente fixada em seu menor valor, qual seja, R$ 5.000,00
(cinco mil reais), pela integralidade da irregularidade em questão, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando as
publicações impulsionadas de forma irregular se mantiveram disponíveis por exíguo
período.

Assim, pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos eleitorais,
mantendo a r. decisão monocrática impugnada.

 

PAULO GALIZIA
RELATOR
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Assinado eletronicamente por: PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO
GALIZIA
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