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Processo nº 0600048-35.2020.6.26.0014 

REPRESENTAÇÃO: Propaganda Política/Eleitoral - 

Extemporânea/Antecipada 

 

 

 

 

PARECER PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 MM. Juiz: 

 

 Trata-se de representação por propaganda eleitoral 

negativa extemporânea proposta por Diretório Municipal do Partido 

da Social Democracia Brasileira de Araras/SP (PSDB/Araras) em 

face de Valdeir Vasconcelos Ribeiro (Nenno Ribeiro), em razão de 

publicações feitas na rede mundial de computadores (internet) em 

desfavor de Pedro Eliseu Filho, pré-candidato a prefeito nesta 

Municipalidade. 

 

 Aduz o representante, em síntese, que na data de 13 

de agosto de 2020, em publicação realizada no Facebook, o 

representado difundiu mensagem com o seguinte teor: “Júnior Franco e 

Pedrinho, vocês não têm óleo de peroba em casa não? Um é cara de pau 

de entrar para tentar reeleição, depois do estrago que fez na cidade. 

Outro não se cansa de atrasar o progresso da cidade, vai ser cassado 

novamente! Eu asseguro! E o pior de tudo, tentarem enganar o povo, 

com está notícia falsa, dizendo que o Dr. Brambilla não é elegível? 
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Parem de tentar enganar o povo!” Além disso, referida publicação traz 

fotos de diversos pré-candidatos a prefeito do Município de Araras/SP 

(Júnior Franco, Mario Corrochel Neto, Helder Bovo, Pedro Eliseu Filho, 

Aloísio Bozzini, Jackson de Jesus e Nelson Dimas Brambilla), sendo 

que sobre a foto de Pedro Eliseu Filho consta o pergunta: 

¨CASSADO?”; em referência à sua pretérita condição de inelegiblidade, 

com o fim de confundir o eleitor através de informação inverídica, o 

que implicaria em propaganda negativa. Com tais argumentos, pugna 

pela aplicação de multa ao investigado. 

 

 O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, 

determinando-se ao requerido a retirada da publicação ofensiva no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

 O investigado apresentou defesa sustentando, em 

linhas gerais, que tal publicação não tem o condão de configurar 

propaganda eleitoral negativa extemporânea, uma vez que os escritos, 

mesmo em tom crítico e severo, não ultrapassariam os limites da 

liberdade de expressão, garantida constitucionalmente. 

 

 Em seguida, os autos vieram com vista ao Ministério 

Público. 

 

 Eis o breve relatório. 

 

 O pedido formulado comporta acolhimento. 

Justifico. 

 

 Em primeiro plano, importante consignar que a 

legitimidade passiva nas representações eleitorais recai também sobre 

aqueles que contribuíram para a prática do ato inquinado de abusivo, 

Num. 3796869 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CASSIANO GIL ZANCOLLI - 01/09/2020 09:42:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090109423716200000003467103
Número do documento: 20090109423716200000003467103



 

 

3 
 

para além do candidato supostamente beneficiado.1 

 

 No mérito, s.m.j., restou caracterizada a propaganda 

eleitoral extemporânea negativa por meio da internet. 

 

 Não obstante a retirada das postagens da rede 

mundial de computadores por determinação judicial (tutela de 

urgência), os “prints” da página mantida pelo representado na rede 

social Facebook revelam que, antes do período permitido para a 

realização de propaganda eleitoral, Valdeir Vasconcelos Ribeiro 

utilizou-se de seu perfil, denominado Nenno Ribeiro, para atacar 

politicamente Pedro Eliseu Filho, afiançando fato sabidamente 

inverídico. 

 

 As frases formuladas pelo representado, bem assim a 

aposição do atributo negativo ¨CASSADO?” sobre a foto do pré-

candidato, ofendem sua imagem, honra e dignidade; por conseguinte, 

induzem os eleitores a acreditarem que Pedro Eliseu Filho permanece 

inelegível, fato que constitui inegável propaganda negativa. 

 

 Nesse sentido:  

 

TSE: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 

EXTEMPORÂNEA NEGATIVA NA INTERNET. 

CARACTERIZADA. ABUSO DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE 

 
1  [...] Propaganda irregular. Preliminar de ilegitimidade passiva. Adeptos. Responsabilização. 

Possibilidade. Art. 241, CE. [...] 1. Nos excessos praticados na propaganda eleitoral poderão ser 

responsabilizados os candidatos e seus adeptos (art. 241 do Código Eleitoral). [...]” NE: O 

representado alegara ilegitimidade passiva por não ser candidato. (Ac. de 1o.7.2003 no AgRgAg 

no 3.977, rel. Min. Carlos Velloso). 
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PENSAMENTO. ANONIMATO. OFENSA A HONRA. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

DESPROVIMENTO. [...]. 2. A moldura fática delineada 

no acórdão regional revela que o agravante, antes do 

período permitido para a realização de propaganda 

eleitoral, utilizou-se de perfil anônimo e falso na rede 

social Facebook, denominado `Orlando Enrolando", 

para criticar politicamente o recorrido `ofendem a 

imagem, a honra e à dignidade do recorrido e como 

corolário induzem os eleitores a não votar nele" (fl. 

1.161), motivo pelo qual restou configurada a 

propaganda eleitoral antecipada negativa. 3. A 

livre manifestação de pensamento não constitui direito 

de caráter absoluto. Precedentes. 4. A divulgação de 

publicação, antes do período permitido, que ofende a 

honra de possível futuro candidato constitui 

propaganda eleitoral negativa extemporânea. 

Precedentes. 5. A reforma do acórdão regional 

demandaria nova incursão na seara probatória dos 

autos, providência incompatível com a estreita via do 

recurso especial (Súmula no 24/TSE).6. Agravo 

regimental desprovido. (Agravo de Instrumento n° 

264, Acórdão, Relator(a) Min. Tarciso Vieira de 

Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Data 22/09/2017, Página 57-58) 

 

 Vale dizer, deve-se considerar propaganda eleitoral 

antecipada o discurso que ultrapassa a fronteira da liberdade de 

expressão, chegando ao ponto de induzir em erro os eleitores, 

apregoando maliciosamente que o pré-candidato não estaria apto a 

ocupar o cargo eletivo almejado. 
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 Diante desse panorama, mostra-se possível a 

aplicação de multa por propaganda eleitoral negativa extemporânea. 

 

 Ante o exposto, manifesto-me pela procedência do 

pedido formulado, com aplicação de multa ao representado, nos 

termos do art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, e art. 27, §§ 1º e 2º, da 

Resolução TSE 23.610/2019. 

 

Araras, 1º de setembro de 2020. 

 

CASSIANO GIL ZANCOLLI 

Promotor de Justiça Eleitoral 
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