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Processo nº: 0601365-93.2020.6.27.0029
Classe:REPRESENTAÇÃO (11541)
Assunto: [Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais]
Autor(a)(s): VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO e PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL /
Palmas
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FABIULA DE CARLA PINTO MACHADO IANOWICH -
TO6730, ANTONIO IANOWICH FILHO - TO2643 
Requerido(a)(s): COLIGAÇÃO PALMAS SÓ MELHORA! e CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO
 
 

DECISÃO
 
 
 
 

1. RELATÓRIO
 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA interposta por VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO e PSL – PARTIDO
SOCIAL LIBERAL / Palmas em face de COLIGAÇÃO PALMAS SÓ MELHORA! e 
CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO  (ID 37124174).
 

Narram que as representadas tem realizado propaganda eleitoral na internet
em desconformidade com o preceituado no artigo 28 da resolução TSE 23.610/2019, ao
que se refere a vincular propaganda eleitoral em site pessoal do candidato sem a
prévia comunicação à justiça eleitoral.
 

C o l a c i o n o u  i m a g e m  e x t r a í d a  d o  s i t e  
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ em que a candidata não informou nenhum
site. 
 

Aponta que, apesar disso, possui perfil no Twitter, Instagram e Facebook,
onde vincula propagandas eleitorais, além de site pessoal. 
 

Colaciona imagens das redes sociais para confirmar as veiculações. 
 

Assevera que "A falta de informação de suas redes sociais e sitio pessoal à
Justiça Eleitoral tem condão suficiente para macular TODAS as publicações realizadas
nos referidos endereços eletronicos, isso ocorre, pois, sem o prévio aviso à justiça
ele i toral  torna-se de di f ic i l  acesso a anal ise das condições acerca de
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impulsionamento/regularidades das publicações".
 

Para amparar a pretensão, citam o art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19, e
entende que no caso deverá ser aplicada a multa do § 5° do art. 28 da mesma norma. 
 

Assevera que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
 

Ao final, pugna:
 

a) o recebimento e processamento da presente representação por propaganda
eleitoral irregular, nos termos da resolução 23.610/2019, artigo 28;
 
b) a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão
do site da Representada, que de forma IRREGULAR, promove propaganda na
internet sem prévio aviso à justiça eleitoral; de igual modo, também requer a
suspensão das redes sociais da Representada; sob pena de multa diária;
 
c) a citação dos representados para apresentarem defesa, se quiserem, no prazo de
2 (dois) dias;
 
d) após o regular trâmite processual, em caráter definitivo, a condenação do
representado na sanção de multa prevista no art. 28, § 5º da resolução 23.610/2019
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 nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
 
É o relatório. Decido.

 
II – FUNDAMENTAÇÃO

 
A concessão de medida liminar subordina-se à demonstração da existência

da fumaça do bom direito (fumus boni juris) e do perigo da demora (periculum in mora
), de forma a evidenciar prejuízo irreparável ao representante acaso concedido
provimento judicial tardio.
 

Assim, cabe ao julgador um juízo mínimo de delibação a respeito das
questões jurídicas presentes no pedido principal.
 

A Lei das Eleições assim dispõe:
 

Art. 57-B.  A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
 
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço
de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
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pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: 
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. 
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
§ 1o  Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
 
§ 2o  Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. 
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
§ 3o  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. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
§ 4o  O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se,
após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
 
§ 5o  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. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
 
O art. 28 da Resolução TSE n° 23.610/2019 repete a norma. 

 
Pois bem.

 
Segundo determina a norma, a propaganda eleitoral na internet poderá ser

realizada nas seguintes formas: 
 

I - sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral; 
 
II - sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral; 
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III - mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação
 
IV - blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: 
 

a) candidatos, partidos ou coligações; ou 
 
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. 
 

Um sítio eletrônico ou endereço eletrônico é uma página da internet. Nos
termos dos incisos I e II da Lei das Eleições, os endereços dos sítios dos candidatos,
partidos ou coligações devem ser comunicados à Justiça Eleitoral. 
 

O inciso IV permite que candidatos, partidos ou coligações possuam redes
sociais, mas não há exigência de comunicação do endereço à Justiça Eleitoral. 
 

 A lei não contém palavras inúteis ,  como ensinava CARLOS
MAXIMILIANO, pois “devem-se compreender as palavras (da lei) como tendo alguma
eficácia" (Carlos Maximiliano. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 1993, p. 250).
 

Visualizo os dados da candidata no sistema DivulgaCand  da Justiça Eleitoral
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/73440/2700012
28806) e verifico que não há nenhum site cadastrado. 
 

Portanto, num juízo de cognição sumário, verifico que o site pessoal da
candidata encontra-se em situação irregular, enquanto os perfis na rede social não
necessitam ser informados, por interpretação do art. 57-B da lei das Eleições. 
 

III - DISPOSITIVO
 

Ante o exposto, em cognição sumária, com fulcro no art. 300 do CPC,  
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar a
imediata retirada do ar do sítio da candidata, eis que não informado à Justiça Eleitoral,
nos termos do inciso I do art. 57-B da Lei das Eleições. 
 

Fixo astreintes em R$ 3.000,00 (cinco mil reais) por eventual descumprimento
do comando judicial, por dia de descumprimento.
 

Notifique-se os representados para apresentar defesa no prazo de 2 (dois)
dias, nos termos do art. 18 da Res. 23.608/2019 – TSE.
 

Com ou sem defesa, vistas ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 1
(um) dia, nos termos do art. 19 da Res. 23.608/2019 – TSE.
 

Sem prejuízo, conforme inteligências dos artigos 188 e 277 ambos do CPC,
os quais dispensam a formalidade dos atos processuais desde que alcancem o seu
objetivo, autorizo que a cópia deste despacho sirva como mandado judicial e/ou ofício
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para todos os atos necessários à sua efetivação.
 

Palmas, 04/11/2020.
 

 
 

Juiz Eleitoral LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
assinado eletronicamente
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