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S E N T E N Ç A
PROCESSO N. 0600379-76.2017.6.04.0000 
CLASSE: REPRESENTAÇÃO (11541) 
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: REBECCA MARTINS GARCIA, ADAIL JOSE FIGUEIREDO
PINHEIRO
Advogados: ANTONIO JOSE BATISTA NOGUEIRA, CAUPOLICAN PADILHA
JUNIOR, MARCIO FERREIRA JUCA, PAIXAO PERIMAN DE ALMEIDA FERREIRA,
ARIANNE SOARES CHAGAS, RENATO DAMASCENO BATISTA, DANIEL MARCELO
BENVENUTTI DE SALES, CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA, SIDNEY
COELHO, LAURA MACEDO COELHO
 

Vistos, etc.

O  Ministério Público Eleitoral ajuizou Representação Eleitoral contra ADAIL JOSÉ
FIGUEIREDO PINHEIRO (ADAIL FILHO), sob o fundamento de que o Representado se
utilizou de publicidade paga para promover postagem em benefício da candidata
Rebecca Garcia.

Pleiteia a procedência da ação  e condenação do Representado nas sanções legais
previstas no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Em contestação, evento 25944, preliminarmente alega perda superveniente do objeto em
razão do fim das eleições suplementares, e no mérito alega que não agiu de má-fé, que a
postagem impugnada está na seara da liberdade de expressão do Representado e que a
aplicação da penalidade proposta está além dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ao final requer que a ação seja julgada improcedente ou que seja
aplicada a multa em seu patamar mínimo.

Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral, evento 25993, pugna pela
continuidade do feito.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Não perde o objeto a representação, fundada propaganda eleitoral paga, mesmo após o
exaurimento do Primeiro Turno das Eleições. Razão pela qual afasto a preliminar
alegada pelo Representado.

O “print” das postagens, juntado na inicial comprova, que o Representado se utilizou da
ferramenta “Post Patrocinado” para impulsionar o alcance de sua postagem, o que é
vedado pelo art. 23, da Resolução TSE nº 23.457/2015, e art. 57- C da Lei das Eleições,
afrontando a isonomia entre os candidatos, no que tange à realização de propaganda
eleitoral.

A veiculação na internet de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga é expressamente
proibida pelo art. 57-C da Lei n. 9504/1997. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral:
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“A ferramenta denominada “página patrocinada” do Facebook – na modalidade
de propaganda eleitoral paga – desatende ao disposto neste artigo, sendo
proibida a sua utilização para divulgação de mensagens que contenham
conotação eleitoral.” (Ac.-TSE, de 14.10.2014, na Rp nº 94675)

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da inicial, a fim de condenar o
Representado ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO (ADAIL FILHO), com espeque no
art. 57-C, § 2º da Lei n. 9.504/97, ao pagamento de multa arbitrada em R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

P.R.I.

À SJD, para providências.

Manaus, 27 de agosto de 2017

 

 
 

BARTOLOMEU FERREIRA DE AZEVEDO JUNIOR
 Juiz Auxiliar do TRE/AM no Pleito Suplementar 2017 

Assinado eletronicamente por: BARTOLOMEU FERREIRA DE AZEVEDO
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