Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

ACÓRDÃO
RECURSO ELEITORAL nº 8-14.2016.6.17.0008 - Classe 30ª
Recorrente(s): PRISCILA KRAUSE BRANCO
Advogados: SAMY CHARIFKER, RAMIRO BECKER E PEDRO DA SILVEIRA FERNANDES
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. Propaganda Política.
Propaganda Eleitoral. Internet. Propaganda Política. Propaganda Eleitoral.
Extemporânea/Antecipada. PROCEDÊNCIA.
1. Ao analisar uma conduta discutida como propaganda eleitoral
extemporânea, a Corte Regional não pode analisar a publicidade de forma
isolada, mas deve valer-se de todo o conjunto probatório, todas as
circunstâncias, todo o contexto político do município, o alcance, meio e modo
da divulgação.
2. A utilização de técnicas de marketing, como anúncio patrocinado no
Facebook, mais do que divulgar a propaganda, agiu de forma a desenvolver
certa intimidade entre a pré-candidata e o público eleitor, não pelo debate
político, mas com o propósito de deixar registrado seu nome na mente do
eleitor e incutir a ideia de aptidão o para sufragar o voto, sobretudo quando
foi utilizado em ano eleitoral.
3. A utilização de recursos de marketing, de recursos propagandísticos, de
mera estratégia de publicidade, mecanismos sub-reptícios de
convencimento, que atuam no inconsciente coletivo, tendentes a induzir o
eleitor a votar, acaba por se afastar dos atos permissivos do art. 36-A da Lei
9504/97, cujos objetivos é estimular o debate político em igualdade de
condições.
4. A restrição no que concerne à propaganda extemporânea não pode ser
vista considerando apenas o texto da lei, mas também as proibições
implícitas que visam à coibir, por exemplo, o uso indevido dos meios de
comunicação social, a arrecadação de recursos voltados à promoção do
candidato fora do período eleitoral legal, abuso de poder econômico e
político, dentre outras condutas abusivas mascaradas de atos
despretensiosos.
5. Na ausência de legislação específica para impedir atos como o ora
debatido, a solução se encontra na ponderação entre os princípios da
igualdade/paridade de armas e o princípio da liberdade de propaganda, e daí
se conclui que só há que se falar em liberdade em conjunto com a igualdade
de oportunidades.
6. Desprovimento da pretensão recursal.

Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador ANTONIO CARLOS ALVES DA
SILVA, ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
NEGAR provimento ao recurso.
Recife - PE, 19 de julho de 2016.
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