
17/09/2018 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-SP

https://pje.tre-sp.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=468baad8e02d77… 1/5

 

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 32

 

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0605153-06.2018.6.26.0000 - São Paulo - SÃO PAULO

[Cargo - Governador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias]

RELATOR: PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA

REPRESENTANTE: ROGERIO CHEQUER RAMALHO MACHADO

Advogados do(a) REPRESENTANTE: BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675, ANDRE MELO AMARO - SP359106,
ALEXANDRE BISSOLI - SP298685, RAPHAEL D ANTONIO PIRES - SP388954

REPRESENTADO: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970, AMILCAR LUIZ TOBIAS
RIBEIRO - SP248421, FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO - SP184098, MARCELO CERTAIN
TOLEDO - SP158313, RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP92770, ARNALDO MALHEIROS - SP6977

 Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RICARDO TADEU
DALMASO MARQUES - SP305630, MILA DE AVILA VIO - SP195095, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436

 

DECISÃO

 

Vistos.

Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada por ROGERIO CHEQUER RAMALHO
MACHADO contra MARCIO LUIZ FRANÇA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em razão de
suposta propaganda irregular nas redes sociais, especialmente no perfil pessoal do Representado no Facebook
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/). Narra que o candidato Representado está utilizando, em sua propaganda
na internet, imagens de cor laranja, cor que é marca de identificação visual principal do partido do Representante, o
NOVO (http://www.novo.org.br/ (http://www.novo.org.br/) e http://www.novo.org.br/), e sem a devida identificação da sua
coligação e dos partidos que a compõem, em afronta ao artigo 6º da Lei nº 9.504/1997, de modo a gerar confusão no
eleitorado quanto a correta identificação do candidato e usurpar marca pela qual é conhecido outro candidato ao mesmo
cargo e o seu respectivo partido. Salienta que não se tratada de do direito sobre o uso de determinada cor, de modo
que, se o uso da cor laranja viesse com a identificação da coligação, a propaganda seria regular. Destaca que o
candidato Representado recentemente publicou em seu perfil no Facebook um avatar que dá destaque à cor laranja e
ao seu número na urna, sem qualquer menção ao nome de seu partido ou coligação, pedindo aos eleitores que
utilizassem tal avatar em suas fotos de perfil do Facebook (tema no “profile pic frames”). Ademais, relata que o
candidato Representado, ainda, publicou em sua página pessoal na rede social Facebook, imagem como uma foto do
Representado, com faixa e seu número na urna (40) na cor laranja, e os dizeres “O NOVO GOVERNADOR”. Diante
disto, sustenta que tal justaposição de palavra (“novo”) e cor laranja confunde o Representado com a identidade do
Representante, que concorre ao cargo de Governador do estado de São Paulo pelo partido NOVO, de modo que o
eleitor fica confuso, seja por imaginar que o Representado é o candidato do NOVO, partido que utiliza a cor laranja, seja
por imaginar que o NOVO estaria apoiando o Representado. Pede a concessão de liminar para que o candidato
Representado cesse as publicações irregulares, ou que o Facebook as remova, indicando 5 (cinco) publicações e suas
respectivas URLs, assim como a exclusão do avatar irregular do perfil de todos os usuários que aderiram ao tema no

http://www.novo.org.br/
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“profile pic frames”, e, ao final, a procedência da ação, proibindo que o candidato Representado publique propaganda
eleitoral irregular que confunda o eleitor, sob pena de crime de desobediência, assim como a condenação dos
Representados ás sanções cabíveis na Lei nº 9.504/2017, inclusive, multa no valor de R$ 5.000,00. 

Foi concedida a liminar (ID 133269).

A manifestação do Representado (ID 134305) foi recebida como embargos, que foram rejeitados (ID
136013)

O Representado Facebook comprovou a exclusão dos links:

https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?
type=1&theater
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?
type=1&theater)

https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?
type=3&theater
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?
type=3&theater)

E informa que, quanto as demais URLs indicadas que não se tratam de direcionamento para conteúdo,
mas sim para a página de configurações de filtros da foto do perfil. Assim, alegam que para localização e
indisponibilização é necessária a indicação das URLs específicas dos conteúdos (§3º do art. 33 da Resolução TSE nº
23.551/2017), a ser realizada pelo representante. (ID 137876).

O Representado apresenta contestação (ID 203401) alegando que o Representante fundamenta sua
pretensão na ausência de identificação da coligação, e não no uso da cor, de modo que o único defeito da propaganda
está na não identificação partidária (sem identificar partido ou coligação), afirmando que o provimento liminar foi extra
petita. Sustenta que quanto a falta de indicação da legenda partidária, reconhece o pedido do Representante,
destacando que já promoveu regularização e que sua propaganda sempre veio acompanhada do número 40, número
da legenda PSB, estando atendida a pretensão do Representante. Afirma que a mera junção da locução “novo
governador” com a cor laranja não leva o eleitor ao equívoco, porque a logomarca do Partido Novo contém elementos
gráficos distintos desta junção e que, ainda assim, não há prova de que o Partido Novo tenha sido o primeiro a fazê-lo,
tampouco trouxe o registro da exclusividade de tal combinação. Ademais, pondera que o PSB já vem utilizando a cor
laranja em suas peças gráficas e publicitárias antes da fundação do Partido Novo, assinalando o próprio site do PSB
nacional; o uso da cor laranja na comunicação visual e logomarca do Partido SOLIDARIEDADE, que compõe a
coligação do Representado; bem como em diversas campanhas e partidos políticos. Alega, ainda que não é admissível
o monopólio de uma cor por um partido ou candidato, nem mesmo o monopólio da palavra “novo”, que expressa uma
qualidade de ser o candidato Marcio França aquele que sucedeu a Geraldo Alckmin com sua nova governança e que
será o novo Governador se eleito. Assim, afirma que basta a identificação da coligação e dos partidos que a compõem
para evitar qualquer confusão por parte do eleitor. Ao final requer a procedência parcial dos pedidos, somente para
determinar a identificação das propagandas com o que estabelece o §2 do art. 6º da lei nº 9.504/97, com a aposição de
nome da coligação e dos partidos que a compõem na sua página no Facebook, salientando que a multa de R$ 5.000,00
deve ser rejeitada, por falta de norsa sancionadora, contestando o valor da astreinte fixada na liminar.

O Representado Facebook contesta (ID 237879) reiterando as explicações do ID 137876. Assim, requer
que seja declarado cumprida a ordem de remoção de conteúdo específico, afastando, assim, quaisquer sanções.

O Representante manifesta-se em réplica (ID 245820) afirmando que basta indicar o nome do partido e/ou
da coligação como exige a legislação eleitoral para solucionar o problema da confusão de identidade. Todavia, sustenta
que o Representado ainda está divulgando propaganda irregular, seja pela manutenção do avatar irregular, na foto de
perfil do candidato Representado e na foto de perfil de usuários que aderiram previamente ao avatar; seja pela
existência de outras imagens sem identificação do partido ou coligação veiculadas pelo Representado, salientando que
as imagens impugnadas sequer foram corrigidas, mas sim foi feita uma edição no texto que acompanha as imagens.
Afirma que não basta a remoção dos links para aderir ao avatar, tal como fez o Representado, mas sim a remoção de
todos os avatares irregulares aderidos pelos seguidores do Representado, não prosperando as explicações do
representado Facebook acerca da necessidade de indicação específica pelo Representante ante ao fato de que a
ferramenta de criação e divulgação de avatar é de autoria do Facebook. Assim, pede que o Facebook remova as
imagens na página do candidato que não indiquem a coligação, apontando sete URLs, e, também, exclua o avatar
irregular do perfil de todos que aderiram. No mais, pede a aplicação de multa de R$ 10.000,000 pelo descumprimento
integral da liminar.

O candidato Representado apresenta tréplica (ID 254983), alegando, em síntese, que, com o
reconhecimento parcial da demanda pelo Representado e considerando que para o Representante “basta indicar o
nome do partido e/ou da coligação como exige a legislação eleitoral para solucionar o problema da confusão de
identidade”, a demanda perdeu o objeto. Afirma que não procede o pedido de aplicação de multa por descumprimento
da liminar, uma vez que a página no Facebook é uma só peça publicitária, de modo que, ainda que não conste a

https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?type=1&theater
https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?type=3&theater
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informação no “avatar”, a identificação partidária consta no título da página (cabeçalho). Salienta que na foto de perfil no
Facebook e no Instagram eleitoral do representante não há identificação partidária e, ainda, que, quando o avatar
aparece isolado em outras publicações, sequer seria considerado peça publicitária eleitoral, sendo que seu tamanho
diminuto tornariam ilegíveis as informações nele dispostas.

A Procuradoria manifestou-se pela parcial procedência da demanda, assinalando somente que, no
presente caso, improcedente a aplicação de multa de  R$ 5.000,00, na medida em que não há previsão legal, e que
também não há previsão legal para determinar que o representado Facebook fiscalize as propagandas eleitorais
veiculadas pelos usuários, no âmbito das que contenham a cor laranja e que façam menção ao termo “novo”.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, anota-se, que, quanto aos sete links indicados pelo Representante em réplica, não é viável o
pedido de remoção de conteúdo pelo Facebook, seja porque descabida a ampliação objetiva da demanda, após sua
estabilização com a apresentação das contestações, seja porque a presente decisão caminha no sentido de determinar
a obrigação do Representado em retirar ou cessar a divulgação de conteúdos publicitários sem observância das normas
eleitorais quanto a identificação partidária e da coligação ou, no mínimo, corrigir tais informações nas propagandas
eleitorais já veiculadas na página do candidato representado no Facebook.

Pondera-se, ainda, que a atuação do Facebook não deve ter caráter preventivo ou fiscalizatório como
pretende o Representante, visto que a regra na divulgação de conteúdos na internet é a da liberdade de expressão,
sendo vedada a prévia censura de conteúdos, os quais só podem ser retirados quando existir determinação judicial
fundamentada neste sentido e com indicação das URLs específicas dos conteúdos (§3º do art. 33 da Resolução TSE nº
23.551/2017).

Porém, ante a afirmação do Representante de que “basta indicar o nome do partido e/ou da coligação
como exige a legislação eleitoral para solucionar o problema da confusão de identidade”,é forçoso reconhecer que a lide
gravita, unicamente, em torno da identificação ou não do partido e da coligação nos conteúdos publicitários divulgados
pelos Representados em sua página pessoal no Facebook, de modo que deixa de ser fundamento da propaganda
irregular o fato da cor laranja conjugada com a expressão “novo”.

A obrigatoriedade de que as propagandas eleitorais contenham a identificação do partido (legenda
partidária) e da denominação da coligação, juntamente com os partidos que a integram, garante que, além das
agremiações e da Justiça Eleitoral, especialmente os eleitores possam saber quem é o responsável pela sua
veiculação, identificando facilmente o candidato, o partido, a coligação e os demais partidos integrantes da coligação.

Nos termos do §2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 7º da Resolução TSE nº 23.551/2017:

“Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação,
as legendas de todos os partidos que a integra”. (g.n.)

De igual modo, o art. 242 da Lei nº 4.737 (Art. 6º da da Resolução TSE nº 23.551/2017) prevê que:

“a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda
partidária”. (g.n.)

In casu, em nenhuma das imagens publicitárias com URLs indicadas pelo Representante na inicial,
nem mesmo no avatar do Representado (tema do “profile pic frames” ), há a correta identificação legenda
partidária a qual integra o candidato representado, qual seja, PSB, sequer há identificação da denominação da
coligação e da legenda dos partidos que a integram, qual seja, Coligação São Paulo Confia e Avança
(PSB/PSC/PPS/PV/PR/PODE/PMB/PHS/PPL/PRP/PATRI/PROS/SOLIDARIEDADE/AVANTE).  

A alegação do Representado de que bastaria que as informações exigidas pela norma eleitoral
constassem só no cabeçalho e não no avatar, já que se trata de uma só peça publicitária,  deve ser rejeitada. Isto
porque, ainda que no todo transpareça o cumprimento das exigências eleitorais, as imagens individualmente
consideradas podem ser acessadas pelo eleitorado, e, sem as informações de partido e coligação, podem confundir o
eleitor acerca de qual partido e qual coligação o Representado é integrante e candidato ao cargo de Governador do
estado de São Paulo.

Quanto ao “avatar” (tema do “profile pic frames”), diante das informações apresentadas   no sentido de que
os links referentes não indicam conteúdo específico, mas sim página de configurações de filtros da foto do perfil, sendo
necessária a indicação pelo Representado das URLs de cada foto de perfil dos usuários que aderiram ao tema no
“profile pic frames”, contata-se a ausência de responsabilidade do Representado Facebook, e a obrigação do
Representado de desabilitar tais avatares irregulares nas configurações da foto de perfil ou, no mínimo,
adequar os avatares as exigências do §2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 e do art. 242 da Lei nº 4.737, de modo a
incluir a indicação o partido e da coligação que o Representado integram e é candidato ao Governo do Estado
de São Paulo.
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Ressalta-se, ainda, que descabida a afirmação de que o avatar sequer seria uma peça publicitária, visto
que, diferente de uma foto de perfil no Facebook comum, o avatar conta com os dizeres “Márcio França Governador” e
o número da legenda “40”, de modo que é nítido seu cunho eleitoreiro.  

Vê-se , portanto, que está configurada a propaganda irregular no presente caso, capaz de confundir o
eleitorado, pela inobservância dos exigências do §2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 e do art. 242 da Lei nº 4.737.

Destaca-se que o candidato Representado reconhece a parte do pedido quanto a irregularidade pela falta
de identificação do partido e/ou da coligação no seguinte trecho: “representado  reconheceu  a  parte  do  pedido  que 
dizia respeito à falta de identificação da propaganda e sustentou que seria o quanto  basta para afastar qualquer
possibilidade de confusão para o eleitor.”. Entretanto, tal reconhecimento não gera a extinção da demanda por perda de
objeto, vez que, reconhecida a propaganda irregular, é imprescindível a avaliação de eventuais condenações ao
Representado.

Todavia, como corretamente ponderou o representado é indevido pedido de aplicação de multa
sancionatória de R$ 5.000,00 , pois, ainda que a violação legal (§2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 e do art. 242 da Lei nº
4.737) seja indene de dúvida, não há, na legislação eleitoral, a previsão de sanção pelo descumprimento da norma em
questão.

Desta forma, cabe ao julgador, tão somente, reconhecer a ilicitude das publicações irregulares, bem como
advertir o Representado de que a reiteração da conduta importará em desobediência, , bem como eventual imposição
de multa cominatória (astreinte).

Isto é, mesmo não existindo sanção decorrente da lei pela irregularidade da propaganda eleitoral, é
possível, para dar efetividade ao cumprimento das determinações legais, estipular imediatas providências no sentido do
cumprimento uma obrigação de fazer, qual seja, corrigir a irregularidade constatada ou retirar as propagandas eleitorais
irregulares já divulgadas, bem como de uma obrigação de não fazer, para cessar a postagem de propagandas eleitorais
irregulares que porventura o Representado intentar divulgar, sob pena de ser aplicada astriente (multa cominatória) e
crime de desobediência eleitoral.

Neste sentido:  

“Não há fundamento legal para a aplicação de multa em decorrência de propaganda realizada em
desconformidade com o art. 242 do Código Eleitoral ou com o art. 6º, § 2º, da Lei das Eleicoes.”
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 41676, Acórdão de 18/09/2014, Relator (a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 191, Data 10/10/2014,
Página 73/74).(g.n.)

“REPRESENTAÇÃO. AGRAVO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL SEM IDENTIFICAÇÃO
DO PARTIDO OU COLIGAÇÃO. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO NULLUM CRIMEN, NULLA
POENA, SINE LEGE. ADVERTÊNCIA. Verificando-se, na propaganda eleitoral gratuita, que o partido
político ou a coligação não observa o que prescreve o art. 242 do Código Eleitoral ou o que
determina o § 2º do art. 6° da Lei n- 9.504/97, deve o julgador - à falta de norma sancionadora -
advertir o autor da conduta ilícita, pena de desobediência (art. 347 do Código Eleitoral).”(Agravo
Regimental em Embargos de Declaração na Representação. nº 439, de 19.9.2002, rel. Min. Caputo
Bastos.) (g.n.) (http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?
tribunal=TSE&processoNumero=439&processoClasse=RP&decisaoData=20020919&decisaoNumero=439)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. REDUÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. A multafixada pelo descumprimento da obrigação de fazer tem por objetivo
compelir o jurisdicionado a cumprir a ordem judicial, e não reparar danos ocasionados. 2. Considera-
se que a multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 é condizente com o princípio da proporcionalidade,
devendo a parte arcar com as consequências de sua inércia, uma vez que levou sete dias para cumprir a
decisão judicial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgR-Respe 258626 PA, DJE 14/05/2015, Rel. Min
João Otávio Noronha).(g.n.)

Estipula-se a multa cominatória em R$ 5.00,00 por dia de descumprimento, por ser este valor suficiente
para compelir o representado a cumprir a ordem judicial, assim como para desestimular a reincidência na propaganda
irregular.

Ante o exposto, confirmo a parcialmente a liminar concedida, de modo a remover definitivamente as duas
postagens com conteúdos específicos
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?type=1&theater
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?type=1&theater) e
https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?type=3&theater)
(https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?type=3&theater) e julgo
IMPROCEDENTE a representação com relação ao Representado Facebook e PARCIALMENTE PROCEDENTE
com relação aos Representado candidato MARCIO LUIZ FRANÇA, diante da configuração de propaganda irregular,

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=439&processoClasse=RP&decisaoData=20020919&decisaoNumero=439
https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.157791007596632/2236187936423585/?type=1&theater
https://www.facebook.com/marciofrancasp/photos/a.191017447607321/2239872829388429/?type=3&theater
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nos termos do §2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 e do art. 242 da Lei nº 4.737, condenando-o na obrigação de fazer
consistente em, imediatamente, corrigir a irregularidade constatada em suas publicações veiculadas em seu perfil
pessoal no Facebook, ou em, imediatamente, retirar as propagandas eleitorais irregulares já divulgadas; bem
condenando-o na obrigação de não fazer consistente em, imediatamente, cessar a postagem de propagandas eleitorais
irregulares (nos termos do §2º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 e do art. 242 da Lei nº 4.737) que porventura o
Representado intentar divulgar em seu perfil pessoal no Facebook, tudo isso sob pena de ser aplicada astreinte (multa
cominatória) no valor de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, sem prejuízo da caracterização do delito de
desobediência.

 

São Paulo, 29 de agosto de 2018.

 

PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA
 JUIZ AUXILIAR DA PROPAGANDA

Assinado eletronicamente por: PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA
 29/08/2018 18:09:29 
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