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SENTENÇA

Vistos e apreciados.

Trata-se de Representação proposta pela Coligação "PIAuí DE /!
VERDADE" (PSDB/DEM/PSB) em face da Coligação "A VITÓRIA COM A ~
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FORÇA DO POVO", JOSÉ WELLlNGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS e
AGÊNCIA LAJOY, por suposta contratação e publicação de propaganda
irregular na internet.

A autora sustenta que o Candidato e a Coligação representados
contrataram a Agência Lajoy para fazer impulsionamento ilegal no twitter,
utilizando-se de influenciadores digitais pagos de outros estados para emitirem
opiniões favoráveis ao candidato a reeleição ao Governo do Estado do Piauí,
Wellington Dias.

Aduz que referidos "impulsionamentos buscaram burlar as regras dos
arts. 23 e 24 da Res.23.551/2017" e se "travestiram de opiniões favoráveis de
pessoas físicas, para criar a ilusão de adequação ao art. 23, §6° da
Res.23551/17".

Alega, ainda, o que seria "inegável o conhecimento prévio dos
representados" .

Sustentam que a representação tem como lastro uma denúncia feita por
Paula Holanda no seu perfil no twitter (@pppholanda), com tweetes
publicados no link
https:Utwitter.com/pppholanda/status/1033530318186315781?s=19. Segundo
informa a Requerente, a "denunciante" teria sido expulsa do grupo do
WhatsApp da Agência Lajoy por ter se recusado a fazer campanha partidária,
pois teria sido contratada para fazer postagem relacionada "a ação de
esquerda com pautas sobre governos de esquerda e da agenda relacionada a
pautas feministas, negras e Igbt e não para fazer campanha para o PT".

A Requerente anexa prints dos tweets de @pppholanda e de outros
usuários da mesma rede social, com mensagens positivas acerca do
Candidato representado, além de prints de mensagens de e-mail e do
Whatsapp atribuídas a Paula Holanda (ID 39045).

Requer a concessão de liminar inaudita altera parte determinando a
notificação do twitter "para que envie a qualificação da usuária @pppholanda
para que esta seja ouvida como testemunha em teleconferência", e, ainda, a
notificação da Agência Lajoy para informe o valor gasto com a propaganda,
quem contratou e a forma de pagamento.

No mérito, requer a procedência do pedido para condenar os
representados ao pagamento da multa, nos termos dos arts. 23, § 5° e 24 §2°
da Res. 23.551/2017.

Em aditamento da inicial, a parte Representante inclui no polo passivo
FOLLOW ANÁLISES ESTRATÉGICAS LTDA e BECONNECTE



TECNOLOGIA LTDA, requerendo, em sede de liminar, a notificação das
empresas para que informe o valor gasto com a propaganda, quem contratou
e a forma de pagamento.

Em contestação, A COLIGAÇÃO A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO
e o candidato ao cargo de Governador JOSÉ WELLlNGTON BARROSO DE
ARAÚJO DIAS, defendem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois não
estaria comprovado a ligação entre a Agência Lajoy e os Representados ou à
campanha para o cargo de Governador nas Eleições 2018. No mérito,
defendem a ausência de propaganda irregular, tendo em vista que as referidas
postagens são apenas manifestações espontâneas de pessoas naturais em
"matéria político-eleitoral", não havendo que se falar em ocorrência do
impulsionamento suscitado na exordial.

Alegam a inexistência de prova quanto ao pagamento pelas supostas
propagandas eleitorais por meio do Twitter, afastando, assim, a violação ao art.
24 da Resolução TSE nO23.551/2017.

Os representados afirmam que desconheciam as postagens objeto da
lide, aduzindo que o Deputado Federal pelo estado de Minas Gerais, Sr.
Miguel Corrêa, teria assumido a responsabilidade integral pela disseminação
dos aludidos tweets

Por fim, requereram a total improcedência da inicial por não terem
incorridos nas ilicitudes narradas na peça vestibular e porque a Representante
não se desincumbiu do seu "ônus probandt.

Anexaram aos autos informações sobre Tweets Promovidos 10 41622 e
1041627.

Defesa apresentada pelas empresas representadas FALLOW
ANÁLISES ESTRATÉGICAS LTDA, BECONNECTER TECNOLOGIA LTDA e
JOYCE MORREIRA FALETE MOTA (AGÊNCIA LAJOY). Afirmam que a
Agência Lajoy, em recrutamento de influenciadores digitais, propôs atuação
voltada para a "propagação e manifestação pública de ideias, mediante
promoção de causas de empoderamento feminino, movimento negro,
movimento dos trabalhadores, animal etc".

Sustentam que "não houve nenhum pagamento para promoção das
respectivas ações, tampouco manipulação de conteúdo" e que as publicações
não se enquadram na vedação do art. 24, da Resolução nO23.551/2017.

A respeito do pedido de oitiva da usuária Paula Holanda através de li
videoconferência formulado pela Requerente, defendem não haver previsão c__._
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legal de dilação probatória ou oitiva de testemunhas nos processos que
seguem o rito do art. 96 da Lei nO9.504/1997.

Requerem o indeferimento dos pedidos liminares apresentados pela
representante, por considerar que a representação por propaganda irregular
não permite dilação probatória. Entretanto, em caso de entendimento
contrário, pleitearam a oitiva de Leandro Roberto Nascimento e Philipe Davi
Martins Ferreira, como testemunhas.

No mérito, requerem a improcedência do pedido de condenação dos
representados, afirmando que a conduta retratada não se amolda à vedação
imposta pelo art. 24, da Resolução nO23.551/2017, seja porque não constitui
propaganda eleitoral, seja porque não houve pagamento aos usuários do
Twitter.

Juntam documentos ID nO42928,42929 e 42930.

Decisão ID 56157 indefere a liminar pretendida.

Instado a se manifestar o Ministério Público Federal pronunciou-se pela
improcedência da representação.

É o relatório. Decide-se.

Rejeitável a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos
Representados sob alegativa não serem responsáveis pelas supostas
condutas perpetradas no Twitter. Nota-se que o Candidato e, por
consequência, a Coligação requeridos foram alvos das publicações elogiosas
discutidas na presente demanda, sendo apontados pela Representante como
contratantes das supostas propagandas irregulares.

Nota-se, destarte, que os representados seriam beneficiários diretos
das propagandas, caso os fatos narrados na exordial fossem comprovados,
incidindo sobre eles as punições previstas na legislação eleitoral.

Rejeitada a preliminar arguida, passe à análise do mérito.

Argumenta o representante que houve a prática de propaganda irregular
na internet pelos representados, uma vez que contrataram a Agência Lajoy
para realizar impulsionamento ilegal no twitter, utilizando-se de influenciadores
digitais pagos de outros estados para emitirem opiniões favoráveis ao
candidato à reeleição ao Governo do Estado do Piauí, Wellington Dias.
Acrescenta que os citados "impulsionamentos buscaram burlar as regras dos ~
arts. 23 e 24 da Res.23.551/2017" e se "travestiram de opiniões favoráveis de

'-
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pessoas físicas, para criar a ilusão de adequação ao art. 23, §6° da
Res.23551/17'. No mais, salienta que seria "inegável o conhecimento prévio
dos representados".

Dispõe a Resolução 23.551/2017 do TSE sobre o impulsionamento de
conteúdos, nos seus artigos 23 e 24, que:

"Art. 23. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nO9.504/1997, art. 57-B, incisos I a IV):

(...)

§ 3° É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e
ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da
aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a
repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros (Lei nO9.504/1997, art. 57-B, § 3°).

( ...)

§ 5° A violação do disposto neste artigo sujeita o usuano
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 (Lei nO9.504/1997, art. 57-B, § 5°).

Art. 24. 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 políticos, coligações e
candidatos e seus representantes (Lei nO 9.504/1997, art. 57-C,
caput).

§ 2° A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável
pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa (Lei nO9.504/1997, art. 57-C, § 2°).

§ 3° O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet
com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações (Lei nO9.504/1997, art. 57- C, § 3°).

§ 4° O representante do candidato a que alude o caput se restringe à
pessoa do administrador financeiro da respectiva campan~ 5



§ 5° Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral" (grifado)

Lecionando sobre o tema, Diogo Rais explica que o impulsionar um
conteúdo

"significa contratar um serviço cujo objetivo é expor determinado
conteúdo já publicado (na forma gratuita; um conteúdo orgânico,
portanto) a uma audiência mais ampla. Dessa forma, o conteúdo
impulsionado sempre estará atrelado a um conteúdo orgânico que
lhe antecedente." (Direito eleitoral digital / Diogo Rais, coordenador;
Diogo Rais ... fet aI.]. Tohmson Reuters Brasil, 2018. p. 52)

Nota-se que, no caso presente, não há prova idônea de que a
Coligação e/ou o Candidato representados contrataram influenciadores
digitais ou as empresas representadas a fim de expandir a audiência de
conteúdos no Twitter.

Cumpre destacar que a manifestação espontânea de pessoas naturais
na internet, seja em forma de elogio ou crítica, é plenamente lícita, nos termos
do § 6°, do art. 23, da Resolução TSE 23.551/2017, não se constituindo
propaganda eleitoral.

Nesse diapasão, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento no sentido de não considerar propaganda eleitoral a
manifestação de usuário publicada no Twitter, conforme o judicioso
precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO DE DISCURSOS PROFERIDOS EM EVENTO
PARTIDÁRIO POR MEIO DO TWITTER. TWITTER É CONVERSA
ENTRE PESSOAS. RESTRiÇÃO Às LIBERDADES DE
PENSAMENTO E EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.

1.0 Twitter consiste em uma conversa entre pessoas e, geralmente,
essa comunicação está restrita aos seus vínculos de amizade e a
pessoas autorizadas pelo usuário.

2.lmpedir a divulgação de um pensamento ou opinião, mesmo que
de conteúdo eleitoral, no período vedado pela legislação eleitoral, em
uma rede social restrita como o Twitter, é impedir que alguém
converse com outrem. Essa proibição implica violação às liberdades
de pensamento e de expressão. Z

~
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3.Não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do
Twitter, uma vez que essa rede social não leva ao conhecimento
geral as manifestações nela divulgadas.

4.A divulgação no Twitter de manifestação de cunho eleitoral no
âmbito de evento partidário não tem o condão de caracterizar
propaganda eleitoral extemporânea.

5. Recurso especial provido.

(TSE- REspe: 7464 RN, Relator: Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS
TOFFOLl, Data de Julgamento: 12/09/2013, Data de publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 198, Data 15/10/2013, página 30)
(grifado)

Ademais, ainda que se entendesse pela possibilidade de propaganda
na rede social "Twitter" e se verificasse irregularidade nas postagens
impugnadas, não restou demonstrado nos autos o prévio conhecimento
do Candidato elou da Coligação Representados, contrariando o artigo 40-B
da Lei 9504/97, que assim dispõe:

Art. 40-8. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará
demonstrada se este, intimado da existência da propaganda
irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade
de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda. (grifado)

In casu, a própria Requerente afirma que os usuários do twitter que
fizeram as postagens elogiosas ao Candidato a Governador não são do
Estado do Piauí.Além disso, anexa à exordial prints de afirmações atribuídas à
usuária Paula Holanda em que a ela aduz ter sido contratada para posicionar-
se sobre ações de esquerda e que, posteriormente, passaram a incluir na
pauta os feitos de candidatos do PT. Neste sentido, não é possível afirmar, a
responsabilidade ou mesmo o conhecimento das publicações pelo Candidato e
Coligação representados, mormente pelo fato dos prints indicarem que os
elogios foram dirigidos também a outros candidatos da sigla de diferentes
Estados do Brasil.

Por fim, ante a ausência de provas nos autos acerca da contratação das
empresas representadas ou pagamento a influenciadores digitais pelo
Candidato Wellington Dias ou pela Coligação "A Vitória com a força do povo",
não se verificando, por conseguinte, a prática de propaganda irregular na~
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internet pelos representados ou em benefício destes, imperioso o
indeferimento do pleito de imposição da multa prevista no §5° do art. 23 e § 2°
do art. 24 da Resolução TSE 23.551/2017.

Sob esses fundamentos, julga-se IMPROCEDENTE a representação.

Intimem-se as partes e o Ministério Público Eleitoral, arquivando-se os
autos na ausência de recurso.

À Secretaria Judiciária para os expedientes necessários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Teresina, 10 de setembro de 2018.

Juiz Fede"'~ENESES

Juiz Auxiliar da Propaganda Eleitoral
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