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RESUMO

A  presente  dissertação  é  resultado  de  uma  pesquisa  legislativa,  doutrinária  e
jurisprudencial sobre o contencioso de propaganda eleitoral e a possibilidade de uso
subsidiário das tutelas de urgência previstas no novo Código de Processo Civil. A
problemática  diz  respeito  às  formas  de  efetivação  das  tutelas  de  urgência  -
ferramentas  do  processo  civil  –  concedidas  em representações  por  propaganda
eleitoral  ilícita,  quando  o  cometimento  da  ilegalidade  ocorre  em  redes  sociais.
Busca-se,  ao  longo  de  seus  capítulos,  apresentar  os  conceitos  de  propaganda
política  e  suas  subespécies:  propaganda  partidária,  intrapartidária,  eleitoral  e
institucional.  Além  disso,  mantém-se  um  diálogo  constante  entre  as  fontes
normativas  diversas como a Constituição Federal,  a Lei  das Eleições,  a  Lei  dos
Partidos Políticos e as regras do novo Código de Processo Civil  que regulam as
tutelas  de  urgência.  Com  base  em  uma  dogmática  constitucional  dos  direitos
fundamentais,  principalmente  quanto  aos  direitos  à  livre  manifestação  do
pensamento  e  à  informação,  promove-se  uma análise  da  principiológica  que  dá
arrimo  à  utilização  das  tutelas  de  urgência  nas  contendas  judiciais  eleitorais  de
propaganda.  Identificam-se  e  conceituam-se as espécies  de tutelas  de urgência,
externando-se o sincretismo processual adotado pelo novo CPC, explicando-se com
base em regras de hermenêutica clássica e moderna quais tipos são permitidas em
contendas eleitorais. A obra se desenvolve e acaba por demonstrar que, apesar de
não haver regras expressas na legislação eleitoral que regulem o uso das tutelas de
urgência no contencioso eleitoral de propaganda, seja por situações impostas pela
hodierna realidade tecnológica, seja por uma necessidade das partes em ter seus
direitos materiais resguardados, há que se estabelecer uma comunicação entre as
disposições do novo Código de Processo Civil  e o Direito Eleitoral,  guiada pelos
valores constitucionais, de modo a garantir um devido processo legal substancial.

Palavras chave: Tutelas de Urgência. Propaganda Eleitoral. Efetividade.



ABSTRACT

This dissertation is the result of a legislative, doctrinaire and jurisprudential research
on  the  litigation  of  canvass  and  the  possibility  of  alternative  use  of  emergency
guardianships under the new Civil Procedure Code. The issue concerns the ways of
realization of emergency guardianships - the civil process tools - granted in represen-
tations by illegal electioneering, when the illegality occurs in social networks. Search
presents  the concepts about  political advertising and their subspecies: party propa-
ganda, intraparty, electoral and institutional. Moreover, it is remained a constant dia-
logue between the various legal sources such as the Federal Constitution, the Law
on Elections, the Law on Political Parties and the rules of the new Civil Procedure
Code that regulate the emergency guardianships. Based on a constitutional dogmatic
of fundamental rights, especially regarding the rights to free expression of thought
and information, it promotes an analysis of principles that gives upholder for the use
of the guardianships emergency in disputes of processes of advertising electoral. It is
identified and conceptualized the species of emergency guardianships, expressing it-
self the procedural syncretism adopted by the new CPC, explaining itself with basis
of classical and modern hermeneutic rules which types are allowed in electoral dis-
putes. The work is developed and closes demonstrating that, although there is no ex-
press rules in the electoral law governing the use of emergency guardianships in dis-
putes of advertising electoral, either for situations imposed by technological reality,
either by a need of the parties in have their  rights materials safeguarded, it is neces-
sary to establish communication between the provisions of the new Civil Procedure
Code and the Electoral Law, guided by constitutional values, in order to secure a
substantial due process of law.

Keywords: Emergency Guardianship. Electoral advertising. Effectiveness.
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1 INTRODUÇÃO

A  presente  sistematizada  abordará  o  uso  das  tutelas  de  urgência  no

contencioso judicial de propaganda eleitoral irregular, focando naquelas efetuadas

pelas redes sociais.

A  justificativa  técnico-jurídica  e  pragmática,  para  elaboração  de  uma

dissertação de mestrado abordando o tema supra referido, decorre do fato de que

não existem muitas obras doutrinárias associando o direito processual eleitoral e o

direito processual civil. 

Além disso, com a entrada em vigor do NOVO_CPC e as inovações dele

decorrentes,  não  se  localiza,  ainda,  doutrina  especializada  que  analise  as

repercussões que o novo direito adjetivo terá nos contenciosos eleitorais.

Essa ausência de clareza sobre quais regras do NOVO_CPC podem ou

não ser usadas nos contenciosos eleitorais é motivo de questionamentos e dúvidas

recorrentes  no  exercício  da  atividade  profissional  do  autor  -  chefe  de  cartório

eleitoral -, seja por candidatos, partidos, advogados e cidadãos em geral, seja pelos

próprios  servidores  da  Justiça  Eleitoral,  que  ainda  não  encontram  uma

jurisprudência segura e uma doutrina cientificamente consolidada.

Desta  sorte,  ao  se  elaborar  o  presente  estudo,  vislumbra-se  uma

oportunidade de se unir  conhecimentos da  práxis profissional  com a experiência

acadêmico-científica  do  mestrado,  pretendendo-se  trazer  para  a  doutrina  jurídica

uma obra que contribua na formação de estudantes, pesquisadores e profissionais

que  laboram  com direito  eleitoral,  mormente  num ano  de  eleições  em que  tais

inovações serão aplicadas pela primeira vez.

Em adição, não se olvida, que as lições e discussões desenvolvidas ao

longo dos próximos capítulos partem de um contexto social, político e jus filosófico

que  tem  passado  por  uma  revolução  tecnológica,  conceitual  e  de  perspectivas

jurídico-dogmáticas.

Esta revolução, influenciada pela constatação de que o positivismo e a

estrita legalidade não são suficientes para construir uma sociedade em que o “ser

humano”  seja  reconhecido  digno  e  valioso  pelo  simples  fato  de  “ser  humano”,

fortaleceu-se após as atrocidades da Segunda Guerra.
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A concepção de que um Estado de Direito garantidor da estrita legalidade,

conquanto  idealizada  e  defendida  pela  Escola  da  Exegese  (França)  e  dos

Pandectistas (Alemanha), não foi suficiente para manutenção da paz social.

Daí que, com o nascimento das novas constituições e o surgimento do

Direito Internacional pós-guerra, percebeu-se uma guinada  jus filosófica em que a

dignidade humana e o Estado Democrático de Direito passaram a ser a pedra de

toque  dos  ordenamentos  jurídicos  ocidentais.  Trata-se  do  movimento  conhecido

como neoconstitucionalismo do qual resulta “a constitucionalização do Direito”.

Além  dessa  revolução  de  paradigma  jurídico-conceitual,  outra  muito

importante  para  o  interesse  no  tema a  ser  desenvolvido  diz  respeito  à  drástica

reviravolta tecnológica das comunicações e da Internet. 

Pergunta-se então: por que fazer uma introdução abordando esta guinada

jus filosófica do positivismo para o neoconstitucionalismo bem como a reviravolta da

tecnologia  da  informação,  num  trabalho  que  tem  como  título  “TUTELAS  DE

URGÊNCIA NO CONTENCIOSO JUDICIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL”?

Responde-se.

O Direito ou a Ciência do Direito bem como as instituições, a partir da

nova perspectiva neoconstitucionalista, tiveram uma reformulação em seu papel. 

Por  “instituições”  entenda-se  “poder  legislativo”,  “poder  executivo”  e

“poder judiciário”, incluindo-se neste, a Justiça Eleitoral.

Os poderes legislativo e executivo, que durante os séculos XIX e XX eram

os maiores protagonistas de Estado de Direito, sendo o primeiro responsável pela

elaboração de leis  e  o  segundo pela  aplicação  ex officio  delas,  para concretizar

políticas  públicas  que  emanavam  das  disposições  e  prescrições  constitucionais

(vistas  estas,  há  época,  como  exortações  meramente  programáticas),  cederam

espaço para o poder judiciário.

Ou  seja,  o  neoconstitucionalismo  representou  uma  reestruturação  do

sistema jurídico, que passou a ter não mais na lei em sentido estrito sua principal

fonte,  mas sim na Constituição.  Dito  de outro  modo,  o sistema ou ordenamento

jurídico  infraconstitucional  passou  a  se  subordinar  à  supremacia  do  texto

constitucional.

As  disposições  do  texto  constitucional,  inclusive  as  que  expressam

princípios,  passaram a ter  força normativa,  não  devendo ser  vistas  como meros

programas ou exortações valorativas e ideológicas.
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A partir de agora, deve-se primar pela garantia, promoção e preservação

dos  direitos  fundamentais  cabendo  ao  órgão  estatal,  qualquer  que  seja  ele

(executivo,  legislativo  ou  judiciário),  produzir,  interpretar  e  aplicar  todo  o

ordenamento  jurídico  de  modo  a  garantir  a  máxima  efetividade  aos  valores

constitucionais.

Enfim,  todo  o  direito  infraconstitucional  (leis,  medidas  provisórias,

resoluções, decretos legislativos,  emendas à constituição, decisões judiciais,  atos

regulamentares  do  executivo)  deve  concretizar  os  princípios  e  regras  do  texto

constitucional, seja na criação, seja na sua aplicação.

A Constituição,  portanto,  torna-se fonte  normativa  vinculante que deve

prevalecer em tudo.

De fato, a mudança não foi de atribuições. O que houve foi uma nova

maneira do sistema jurídico ser visto  e interpretado. O papel dos poderes e sua

vinculação  ao  texto  constitucional  mudaram,  sem  que  tenha  havido  mudança

substancial de funções (exceto quanto ao judiciário).

Assim, ao legislativo continua cabendo as missões de legislar e fiscalizar

o  executivo,  mas  agora  sem  a  ampla  discricionariedade  que  permitia  fugir  dos

desígnios fixados pelos princípios e regras constitucionais. Mais que isso, cabe-lhe,

por  dever  de  ofício,  produzir  legislações  que  concretizem  as  promessas  da

Constituição.

O  executivo,  por  sua  vez,  continua  com  a  função  de  administrar  e

executar as leis produzidas no parlamento, mas agora teleologicamente vinculado

aos valores e às normas constitucionais.

Por  fim,  o  Judiciário,  a  quem classicamente competia  apenas resolver

conflitos intersubjetivos de forma concreta e com definitividade, passou, em vista

dessa  nova  corrente  jus filosófica,  a  ter  outras  atribuições  mais  incisivas  na

resolução de problemas sociais.

Ora, como a Constituição fixou elevado rol de direitos fundamentas e sua

garantia, defesa e concretização podem ser buscadas sempre no Judiciário, quando

há omissão do Estado-Executivo ou mesmo do Estado-Legislativo, as pessoas cada

vez mais procuram o Estado-Judiciário para que este,  cogentemente,  imponha a

observância destes direitos fundamentais.

Ou seja,  o Judiciário  passou a ter a função de garantidor  dos direitos

fundamentais.  Demais disso,  o Estado-Judiciário também tem sido chamado, por
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meio da garantia constitucional do mandado de injunção ou pelo instituto da Ação

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a solucionar omissões legislativas.

Por último, cumpre ainda ao Estado-Judiciário a função de guardião da

Constituição,  cabendo-lhe retirar do ordenamento atos normativos abstratos (leis,

resoluções, medidas provisórias, decretos legislativos, emenda à Constituição) que

afrontem a Carta Maior.

Por isso, tem crescido o protagonismo do Poder Judiciário e recuado a

representatividade dos poderes executivo e legislativo,  a ponto de, muitas vezes,

representantes  eleitos  serem  afastados  pela  Justiça  Eleitoral  sem  que  isso

represente uma derrota do princípio democrático. 

Já a revolução da tecnologia da informação e das comunicações, com a

democratização de equipamentos que dão acesso à Internet a partir de celulares,

tablets e computadores, também tem alterado sobremaneira o processo cívico de

fiscalização das decisões e políticas públicas das instituições governamentais. 

Não bastasse isso, o incremento do uso das redes sociais da Internet,

que serão também abordadas nesta obra, tem repercutido profundamente na forma

de fazer propaganda eleitoral no Brasil.

Assim, a escolha de um tema que reflita sobre o protagonismo da Justiça

Eleitoral  e  as  formas  de  efetivação  de  decisões  em  tutelas  de  urgência  nos

contenciosos  de  propaganda  eleitoral  ilícitas  realizadas  pela  Internet  possui  a

atualidade e relevância necessária para torna a leitura instigante. 

Atente-se que a ação incisiva da Justiça Eleitoral,  capaz até de cassar

candidatos eleitos pelo voto popular, conquanto para alguns possa representar um

enfraquecimento do princípio democrático, ao contrário, tem se mostrado essencial

para efetivação de um processo eleitoral devido, legal e legítimo.

Até  porque  são  os  limites  e  deveres  previstos  na  Constituição  e  na

legislação eleitoral que, se observados pelos candidatos, garantem e protegem o

direito fundamental difuso a um devido processo legal eleitoral, concretizado uma

verdadeira democracia.

Embora haja críticas a essa ampliação de poderes do Judiciário, inclusive

no que tange à Justiça Eleitoral, o fato é que cada vez mais os Tribunais e Juízes

eleitorais têm sido acionados para solver conflitos de interesses entre candidatos,

partidos,  coligações  e  sociedade  –  através  do  Ministério  Público  Eleitoral  -,

justamente pelo desrespeito reiterado às regras do processo pelos agentes políticos.
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As decisões emanadas da Justiça Eleitoral repercutem diretamente nos

resultados das eleições, podendo até anulá-la, em razão da “deslegitimidade” dos

eleitos pelo voto popular que burlam as regras do processo eleitoral.

Muitas  vezes,  é  percebido  até  algum  com  ativismo,  quando  da  ação

hermenêutica pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exemplo disso foram as Resoluções

do  TSE  sobre  fidelidade  partidária  (nº  22.610/2007  e  22.733/2008)  e  sobre

verticalização  (nº  20.993/2002),  julgada  Constitucional  pelo  STF,  mas  não

recepcionada pela Emenda Constitucional nº 052/2006.

Daí a relevância social e acadêmica do tema ser desenvolvido, uma vez

que  nesta  obra  explicar-se-ão  conceitos  fundamentais  (propaganda  eleitoral,

liberdade  de  pensamento  e  de  informação,  direito  à  intimidade,  à  honra,  direito

difuso a um processo eleitoral honesto, tutelas de urgência e devido processo legal,

efetividade do processo como meio de concretização do direito material, e.t.c.) para

compreensão dos valores protegidos pela Constituição e legislação eleitoral no que

atine à propaganda eleitoral nas redes sociais e formas de combate aos abusos.

Sobre a metodologia, cumpre ressaltar que a consecução desta obra se

deu a partir de pesquisas doutrinárias e análise da legislação e da jurisprudência,

nos termos definidos por órgãos da Justiça Eleitoral e do STF.

O objetivo geral é apresentar e estudar os contenciosos eleitorais sobre

propaganda  decorrentes  de  ilegalidades  ocorridas  nas  redes  sociais.  Para  isso,

conceitua-se, técnica e juridicamente, o instituto da propaganda elencando-se suas

subespécies e trazendo-se os princípios e regras que a legitimam na Carta Maior.

Além disso,  apresentar-se-á  a  normatização  autorizadora/sancionadora

do uso das tecnologias da informação para divulgação de propagandas eleitorais, a

qual  tem se mostrado de problemática aplicação,  quando há necessidade de se

efetivar os provimentos judiciais concedidos em tutelas de urgência devido ao uso

ilegal e abusivo das mídias sócias.

Em seguida, como objetivo mais específico, explicar-se-ão as tutelas de

urgência.

Primeiramente, estudar-se-ão os princípios constitucionais legitimadores

destas ferramentas processuais, passando-se a apresentação de sua evolução nos

códigos de processos civis que vigeram e vige atualmente no Brasil, em vista das

inovações da Lei nº 13.105/2015 – NOVO_CPC.
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Estudados  estes  conceitos  básicos,  serão  abordadas  a  legislação

aplicável, o rito processual bem como a justificação legal para o uso subsidiário do

NOVO_CPC  nos  contenciosos  eleitorais.  Esclarecer-se-á  a  perspectiva  do  STF

sobre a possibilidade de tutela inibitória preventiva em contraposição à vedação à

censura, indicando-se julgados divergentes entre cortes nacionais.

Exemplificativamente,  serão  tratados  os  contenciosos  judiciais  stricto

sensu, descrevendo-se as principais ações eleitorais do ordenamento, sem olvidar

do foco principal que está nos contenciosos de propaganda eleitoral.

Fazendo uso de disposições legais e de entendimentos jurisprudenciais,

buscar-se-á  demonstrar  que  é  permitido  o  uso  subsidiário  do  NOVO_CPC  em

contenciosos eleitorais.

Por  fim, indicar-se-ão os meios de efetivação das decisões da Justiça

Eleitoral, em tutelas de urgência, capazes de coibir propagandas eleitorais ilegais

nas redes sociais FACEBOOK, WHATSAPP e TWITER. 

Estas três “redes sociais” terão seus funcionamentos explicados de forma

sucinta,  devendo  o  aplicador  do  direito  visualizá-las  como  meios  legítimos  de

exercitar o direito fundamental à liberdade de expressão, motivo pelo qual só estaria

autorizada sua limitação e/ou cerceamento,  com base no “poder de polícia”,  em

situações excepcionais e a posteriori, quando detectados abusos e ilegalidades.



17

2 PROPAGANDA – ASPECTOS GERAIS

O  processo  eleitoral  em  sentido  lato compreende  a  fase  que  vai  do

alistamento ou inscrição eleitoral, passando pelo período das convenções partidárias

e  escolha  dos  candidatos.  Em seguida,  acontece  a  fase  dos  requerimentos  de

registros  de  candidaturas  dos  escolhidos  nas  convenções  que,  depois  de

protocolados na Justiça Eleitoral, já autorizam os candidatos a iniciar o período de

propaganda eleitoral. Por fim, no primeiro domingo de outubro do ano que antecede

o  fim  dos  mandatos  em  disputa,  ocorre  a  votação  para  posterior  apuração  e

proclamação dos eleitos. Como último ato da Justiça Eleitoral,  a diplomação dos

eleitos.

Neste  capítulo,  abordar-se-ão  o  conceito  de  propaganda  e  as  formas

pelas quais elas aparecem num cenário de eleições.

Mas o que significa “propaganda”?

No  léxico,  propaganda  significa  difundir,  espalhar,  propalar,  alastrar,

multiplicar por meio de reprodução, tornar comum a muitas pessoas. Tecnicamente,

traduz procedimentos de comunicação em massa, pelos quais se difundem ideias,

informações e crenças com vistas a se obter a adesão dos destinatários.  Busca

sempre  incutir  certos  pensamentos  nas  pessoas,  influenciar  suas  opiniões  ou

impressões, de modo a lhes despertar a simpatia ou a rejeição de determinadas

ideias,  tornando-as  propensas  ou  inclinadas  a  dado  sistema  ideológico,  político,

religioso, econômico ou social1.

Ou  seja,  a  propaganda  é  um  instrumento  potencialmente  forte  e

importante para informar (ou desinformar) o povo que elegerá seus representantes,

sendo  uma  ferramenta  que  tem  se  mostrado  decisiva  ao  longo  da  história  da

humanidade,  seja  para avanços democráticos,  seja  para alienação e retrocessos

totalitários2.

Importante,  neste  momento,  fazer  a  distinção  entre  os  conceitos  de

publicidade e propaganda.  Conquanto muitas vezes seja usado como sinônimo de

“propaganda”, a palavra “publicidade”, em verdade, possui significado e finalidade

diversos daquela.

1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p.325.
2 Idem. p.325-327.
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A publicidade  possui  finalidade  sempre  comercial  ou  econômica.  Nela

está presente a ideia de lucro, mercado e consumo. Apesar de ter em comum com a

propaganda o objetivo de persuadir o receptor, essa persuasão não é para a adesão

a ideias,  a  crenças  ou a  posições políticas  e  filosóficas,  mas sim para incutir  o

desejo  acerca  de  produtos,  serviços  e  marcas.  Deveras,  a  publicidade  não  tem

compromisso com a verdade, sendo até natural a utilização de elementos psíquicos

e emocionais para alcançar a meta de vender o produto, a partir da utilização de

apelos à fantasia, ao imaginário dos receptores.

No ordenamento pátrio há,  inclusive,  regulação normativa  própria  para

publicidade,  a  qual  visa  proteger  o  consumidor  do  uso  de  técnicas  e  métodos

abusivos de persuasão, sendo matéria que refoge ao âmbito deste trabalho3.

Conquanto sejam conceitos e tenham finalidades diferentes, a verdade é

que,  cada  vez  mais,  têm sido  utilizados  técnicas  e  métodos  de  publicidade  em

campanhas eleitorais. Daí se verificar que o discurso político no Brasil, a cada dia,

adquire um caráter fantasioso e descolado da realidade.

O que se apresenta à população durante as campanhas eleitorais são

debates  sem  foco  nos  reais  problemas  da  economia,  do  meio  ambiente,  da

previdência social, da saúde pública, da qualidade da educação e segurança, enfim,

das grandes questões nacionais e regionais.

Vê-se uma ausência completa de projetos e/ou programas de governo

autênticos. Invade-se a casa dos eleitores, nos horários dedicados à propaganda

eleitoral  e nos telejornais,  com perguntas ensaiadas e respostas que agradam a

massa, em discursos elaborados pelos marqueteiros cujo objetivo é, literalmente,

vender o candidato com eloquência e boa articulação, independentemente ou sem

que haja, necessariamente, compromisso com a verdade do que é dito.

É  uma  corrupção  do  conceito  de  propaganda!  A  Constituição  (art.5º,

inciso IV, V, IX, XIV e XVI; art.17 §3º, art.220, §§ 2º, 5º e 6º e o art. 221, incisos I e

IV) e a legislação (Lei nº 9.096/90, art. 45 a 49; Lei nº 9.504/97, art. 36 a 58-A) que

regem  a  utilização  da  propaganda  prescrevem um instrumento  democrático  que

deveria servir para informar, educar e persuadir o eleitor a aderir às ideias e projetos

políticos de desenvolvimento.  Mas ao contrário disso,  o que salta aos olhos é a

3 BRASIL.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 1 jul. 2015. Especialmente os artigos 36 e
37 da Lei nº 8.078/1990.



19

utilização  da  publicidade  nas  campanhas  eleitorais  criando  a  figura  do  eleitor-

consumidor, o que por via de consequência degrada o espaço político.

As formas concretas de realização de propaganda político-eleitoral, não

só as relativas a candidatos e a partidos políticos, mas também aquelas que devem

ser enquadradas na espécie que a seguir será estudada - propaganda institucional -,

dificilmente atendem às prescrições e ordens emanadas da Constituição quanto às

finalidades: educação, informação, veracidade dos fatos propagandeados, respeito

aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Certamente, é em consequência do uso indiscriminado da publicidade e

do marketing eleitoral, mas não da propaganda política/eleitoral - conforme conceitos

técnicos  acima trazidos  -,  que  os  representantes  populares  eleitos  têm tido  sua

legitimidade constantemente questionada4 e  5, conforme se viu nos movimentos de

junho  de  2013 quando o  Congresso  Nacional  foi  depredado;  nas  manifestações

contrárias e ofensivas à presidenta Dilma Roussef em 2015 e 2016, na repulsa ao

Senador Renan Calheiros e ao Deputado Eduardo Cunha, presidentes das casas

legislativas, etc.

Ou seja,  aqueles  que  são  eleitos  e  chefiam os  poderes  cujos  cargos

exigem eleição, pela sua conduta e pela contradição entre o que propagandearam

na  campanha e  o  que  fazem no  exercício  do  mandato,  atualmente  tem menos

credibilidade e têm que ser contidos pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público

que possuem membros não eleitos. 

É  uma  inversão  de  valores  que  resulta  num  enfraquecimento  das

instituições democráticas eletivas e consequente fortalecimento e protagonismo de

instituições democráticas não eletivas.

2.1 PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS LEGITIMADORES DA    

     PROPAGANDA

4 OLIVEIRA  SOBRINHO,  Afonso  Soares  de.  A  crise  de  legitimidade  das  instituições:  democracia,
constitucionalismo e acesso à Justiça. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível
em:<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12850&revist
a_caderno=9>. Acesso em: 13 set. 2015.
5 RENNÓ, Lúcio R. et al.  Legitimidade e Qualidade da Democracia no Brasil: uma visão da cidadania.
Disponível  em:  <http://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil/Brazil-Book-2010_Cover-and-Text_20Nov12.pdf.>.
Acesso em: 13 set. 2015.
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Considerando o contexto moderno da doutrina neoconstitucionalista, que

tem  influenciado  a  doutrina  e  jurisprudência,  exercitando  lições  do  eminente

professor BONIFÁCIO6,  entende-se que qualquer análise de instituto existente no

nosso ordenamento jurídico deve partir das regras e princípios constitucionais que o

fundamentam. Essa lição já existia em KELSEN7, mas sob outra perspectiva: a de

regularidade meramente formal. 

Ao  longo  de  todo  este  trabalho,  apresentar-se-ão,  antes  de  qualquer

conceituação de institutos previstos em âmbito infraconstitucional,  os princípios e

regras constitucionais que, formal e substancialmente, autorizam sua aplicação.

Isto posto pergunta-se: quais disposições constitucionais legitimariam a

propaganda?

Para responder a tal indagação, expor-se-ão os dispositivos a seguir os

quais serão analisados a partir do método sistemático de interpretação, ensinados

por SOARES 8, BONAVIDES9 e MAXIMILIANO10.

Primeiramente têm-se as disposições do art. 5º e incisos IV, V, IX, XIV

todos da Constituição Federal.11

Da  simples  leitura  do  art.  5º  e  incisos  elencados  na  Carta  Cidadã,

percebe-se  o  tamanho  da  importância  dada  pelo  constituinte  originário  ao  tema

“liberdade de expressão do pensamento e vedação da censura”.

Estes  quatro  incisos  (IV,  V,  IX,  XIV)  são  as  bases  sem  as  quais  a

democracia não é possível.

A liberdade de expressão, sobretudo na política e durante as eleições, é o

suporte vital de um regime que se pretende democrático. Atente-se que nos incisos

IV e V a própria Constituição prevê a vedação do anonimato e o direito de resposta e

6 BONIFÁCIO, Arthur Cortez – Aulas da Disciplina Teoria da Constituição do Mestrado do Programa de Pós
Graduação em Direito da UFRN, no semestre 2014.2.
7 KELSEN, Hans. (Trad. João Baptista Machado). Teoria Pura do Direito. Martins Fontes: São Paulo, 2000. p. 
215-229.
8 SOARES, Ricardo Maurício Freire.  Hermenêutica e Interpretação Jurídica.  São Paulo: Saraiva,  2010.p.
179-181.
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004.p. 129.
10 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 7 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961.
p. 104-106.
11 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V
- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;  [...]  IX  -  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação,
independentemente de censura ou licença; [...] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
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indenização por dano moral ou a imagem, sendo estas “reservas” uma autorização

para que o Estado limite tal liberdade.

 Todavia,  para  limitá-la  há  necessidade  de  o  Estado  (Executivo,

Legislativo  e  Judiciário),  em sua  atuação  restringidora,  verificar  se  os  conceitos

básicos  de  “Área  de  Regulamentação”,  “Área  de  Proteção”,  “Reserva  Legal”,

“Colisão e Concorrência de Direitos Fundamentais” autorizam a mitigação, e se esta

pode ser devidamente justificada12.

Além disso, caso haja necessidade proceder à limitação, esta não pode

ser tamanha que inviabilize o direito protegido na Constituição Federal.

Veja-se  que  o  inciso  IX  prevê,  expressamente,  a  impossibilidade  de

censura  e  desnecessidade  de  licença  para  o  exercício  livre  da  expressão  da

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Conquanto ele trate de

“atividade intelectual, artística, científica” que não estão associadas diretamente ao

processo  eleitoral,  a  parte  final  “de  comunicação”  enquadra-se  perfeitamente  ao

tema desta dissertação, uma vez que engloba a “propaganda eleitoral” em sua área

de proteção.

O  inciso  XIV,  por  sua  vez,  garante  o  direito  à  informação  que  é

fundamental para que o titular do poder - o povo - possa estar preparado para bem

escolher.

Isto posto, o poder estatal que se manifesta no executivo,  legislativo e

judiciário,  não deve  controlar  previamente o  conteúdo dos discursos,  sejam eles

escritos, verbais ou digitalizados. Isso não está autorizado pela Constituição Federal!

Dito de outro modo: do princípio da livre manifestação do pensamento, da

comunicação  social  e  da  vedação  da  censura,  extrai-se  que,  no  que  tange  à

Propaganda  Eleitoral,  a  intervenção  da  Justiça  Eleitoral  deve  se  dar  sempre  a

posteriori,  repressivamente,  não  se  admitindo  censura  prévia  de  meios  de

propaganda político/eleitoral13.

Além dos incisos acima tratados, outras formas dos candidatos, partidos,

coligações  e  eleitores  se  aproximarem,  que  também  consubstanciam  atos  de

propaganda, compreendem as reuniões, pacíficas e sem armas, em palanques, a

que se designa tecnicamente na legislação infraconstitucional de comícios.

12 MARTINS, Leonardo. DIMOULIS, Dimitri.  Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5 ed. ver. atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2014.p. 129-175, 234.
13 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua e outros.  Tratado de Direito Eleitoral: Tomo II. São
Paulo: Premier Máxima, 2008. p. 236.
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O  fundamento  constitucional  dessa  forma  de  se  fazer  propaganda

político/eleitoral está no XVI do art. 5º da CF14.

Isto quer dizer que também os comícios são protegidos pela Constituição

Federal  (CF/88)  de  modo  que  as  limitações  estatais  sobre  esta  atividade

democrática também exigem a observação da dogmática ensinada por MARTINS e

DIMOULIS15.

Outro dispositivo expresso na Constituição Federal de 1988 que legitima a

propaganda política está insculpido no art. 17, § 3º.16

Trata-se do, tecnicamente conhecido, direito de antena17. Esta regra cons-

titucional está repetida, expressamente, no art. 7º, § 2 da Lei nº 9.096/95, conhecida

como Lei dos Partidos Políticos.

A forma de acesso a estes meios de comunicação de massa está regula-

da na referida lei, entre os artigos 45 e 49, concretizando e permitindo plena eficácia

ao dispositivo constitucional de eficácia limitada18 existente no art. 17, §3º da CF.

Por fim, como últimos artigos legitimadores da propaganda política, que

devem ser interpretados com base no elemento de unidade19 da constituição, estão

o art. 220, §§ 2º, 5º e 6º e 221 e incisos I e IV.20

Todos  esses  dispositivos  constitucionais  dão  arrimo  à  utilização  da

propaganda político-eleitoral, sendo ela (propaganda) mais que uma mera fase do

certame eleitoral, mas sim   um verdadeiro direito do eleitor.

14 Art. 5º da CF/88.[...] XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente  convocada  para  o
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
15 MARTINS, Leonardo. DIMOULIS, Dimitri.  Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5 ed. ver. atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2014.p. 129-175, 234.
16 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacio-
nal, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os se-
guintes preceitos:[...] § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rá-
dio e à televisão, na forma da lei.
17 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p.330.
18 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 5 ed. São Paulo, Malheiros Editores,
2001.  p. 118-119.
19 SILVA, Virgílio Afonso da (Organizador). Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico. 1 ed.
2 tir. São Paulo, Malheiros Editores, 2007. p.121-122.
20 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. [...] § 2º É vedada toda e
qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. [...] § 5º Os meios de comunicação social não po-
dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. § 6º A publicação de veículo impresso de
comunicação independe de licença de autoridade. Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio
e televisão atenderão aos seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e in-
formativas; [...] IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
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Ora, é próprio de uma democracia que todo cidadão possua o direito de

ser informado acerca da vida política  do país e das ações de seus governantes

(propaganda institucional).  Ademais, deve também ser esclarecido das ideologias

dos partidos políticos uma vez que estes são o primeiro filtro para o exercício de

cargos eletivos (propaganda política partidária). 

Por último, e mais importante, é direito constitucional do cidadão-eleitor

ser bem informado sobre os pleiteantes a cargos eletivos (propaganda eleitoral) até

mesmo para que tenha condições de exercer o sufrágio com plena consciência.

2.2 PROPAGANDA POLÍTICA

Definido  o  conceito  de  propaganda  e  apresentado  a  legitimação

constitucional  para  sua  utilização  como  meio  de  informação,  persuasão  e

convencimento, passar-se-á a estudar mais detidamente a propaganda política.

Diz-se política toda propaganda voltada para a conquista do poder, para a

prevalência de uma posição em plebiscito, referendo, manutenção ou substituição

dos integrantes do governo21.

Assim, considerando o vocábulo “política”, pode-se dizer que propaganda

política é aquela voltada para tudo o que se refere à cidade (polis), ao Estado ou ao

País.

O clássico CÂNDIDO22,  autor  de uma das primeiras obras da doutrina

nacional sobre Direito Eleitoral, traz a lição de que propaganda política é gênero;

propaganda  eleitoral,  propaganda  intrapartidária  e  propaganda  partidária  são

espécies desse gênero.

Esta classificação também é encontrada em várias obras de autores de

nomeada, dentre os quais citam-se CERQUEIRA23, ROLLO24, PINTO 25 e GOMES.26

2.2.1 Propaganda Partidária

21 PINTO, Djalma.  Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal -noções gerais.
São Paulo: Atlas, 2003. p.195.
22 CANDIDO, Joel J.  Direito Eleitoral Brasileiro. 11 ed. rev. e atual. 3ª tiragem. Bauru/SP: EDIPRO, 2005.
p.149.
23 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua e outros.  Tratado de Direito Eleitoral: Tomo II. São
Paulo: Premier Máxima, 2008. p.295-297. 
24 ROLLO, Alberto (org). Propaganda Eleitoral: teoria e prática. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2004. p.59-62,77.
25 Idem. p. 195.
26 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p. 389.
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A Propaganda Partidária está prevista no artigo 45 da Lei dos Partidos

Políticos.27

A propaganda partidária ocorre no período compreendido entre janeiro até

30 de junho do ano da eleição, sendo efetuada mediante transmissão de rádio e

televisão, podendo ser gravada ou ao vivo28. Ou seja, é vedada sua realização no

segundo semestre do ano eleitoral29 (art. 36, § 2 da Lei 9.504/97).

Suas  finalidades,  descritas  no  artigo  45  suso  mencionado,  implicam

vedações trazidas na própria lei dos Partidos Políticos, dentre as quais se podem

destacar as previsões dos incisos I, II e III do §1º art. 4530.

Estas vedações existem para se impedir o uso da Propaganda Política

com fins eleitorais bem como concretizar o princípio da veracidade31.

Insta atentar que, mirando dar efetivação ao princípio da igualdade entre

os partidos e evitar abuso de poder econômico, a Lei nº 9.096/95 proibiu também a

realização de propaganda em rádio e televisão pagas (art. 45§ 6º).

Considerando que as emissoras de rádio e televisão desempenham suas

funções  através  de  concessões  públicas,  conforme  se  extrai  da  interpretação

sistemática32 e 33 dos artigos 21, inciso XII, alínea “a” e art. 223 da CF, bem como a

importância e o direito dos partidos políticos previstos no art. 17, §3º da CF, a Lei nº

9.096/95,  no  seu  artigo  46,  impõe  a  obrigação  das  emissoras  em  ceder

27 Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e tele-
visão será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para, com exclusividade: I -
difundir os programas partidários; II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidá-
rio, dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido; III - divulgar a posição do parti-
do em relação a temas político-comunitários. IV - promover e difundir a participação política feminina, dedican-
do às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10%
(dez por cento).
28 BONIFACIO, Artur Cortez. SILVA, Paulo Roberto Almeida e. ELEIÇÕES GERAIS EM PERGUNTAS E
RESPOSTAS. Análise de Questões e Práticas à Luz da Jurisprudência do TSE.  Recife: Nossa Livraria,
2014. p.51-52.
29 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua e outros.  Tratado de Direito Eleitoral: Tomo II. São
Paulo: Premier Máxima, 2008. p.296.
30 Lei dos Partidos Políticos. Art. 45. Omissis.[...] § 1º Fica vedada, nos programas de que trata este Título:  I - a
participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa;  II - a divulgação de propaganda
de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos; III - a utilização de ima-
gens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos
ou a sua comunicação.
31 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p.333.
32 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004.p. 129.
33 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 7 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961.
p. 104-106.
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gratuitamente  espaços  em  suas  programações  para  exibição  da  propaganda

partidária.

Em  resumo,  a  Propaganda  Partidária  é  uma  espécie  de  Propaganda

Política  que  difere  da  propaganda  eleitoral  propriamente  dita  –  na  qual  se

concentrará esta dissertação – devido ao fato de que sua finalidade não é captar

votos para candidatos a pleitos que se aproximam, mas sim angariar adeptos aos

seus ideais políticos.

2.2.2 Propaganda Intrapartidária

Por sua vez, a chamada “Propaganda Intrapartidária”, prevista no art. 36,

§ 1º da Lei das Eleições34, é aquela que se dá no âmbito interno de cada partido, em

período anterior ao chamado período eleitoral (que vai de 15 de agosto35 a 19 de

dezembro do ano em que ocorrem as eleições), realizadas por pessoas filiadas a

partidos que pretendem ser escolhidas nas convenções partidárias como candidatos

a cargos eletivos.

Ou seja, sua finalidade é obter votos, só que apenas dentro do partido, de

modo que o filiado seja escolhido candidato efetivamente. Seu período de realização

é de apenas 15 dias antes da convenção partidária que definirá os candidatos da

legenda,  que atualmente,  com a nova redação  do art.  8º  da Lei  das Eleições36,

deverá ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto do ano em que acontecerem

as eleições.

As  formas  de  propaganda  intrapartidária  são  mais  restritas,  não  se

podendo  usar  rádio,  televisão,  outdoor  e  outros  instrumentos  que  expandam  a

propaganda a um público maior do que somente os filiados do partido em questão.

O locus de realização não pode se expandir além do púbico alvo - os demais filiados

que elegerão os candidatos da legenda.

Caso  os  postulantes  à  candidatura  realizem atos  de  propaganda  que

atinjam público  externo  à  agremiação,  o  TSE entende  que  tais  atos  configuram

propaganda eleitoral extemporânea e, por isso, irregular, conforme julgado a seguir:

34 Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. § 1º Ao postu-
lante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de pro-
paganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
35 Alterado pela Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015.
36 Alterado pela Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015.
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 437-36.2010.6.27.0000 -  CLASSE
32— PALMAS – TOCANTINS. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Recorrente:
Partido  da  Social  Democracia  Brasileira  (PSDB)  –  Estadual.  Advogados:
Oscar  Luís  de  Morais  e  outros.  Recorrido:  Partido  do  Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) – Estadual. Advogados: Pedro Martins Aires
Júnior  e  outro  Eleições  2010.  Ementa.  Recurso  especial  eleitoral.
Representação por  propaganda eleitoral  extemporânea (art.  36  da  Lei  n.
9.504197). Configuração. Veiculação, em emissora de rádio, de propaganda
intrapartidária dirigida à população em geral.  Inviabilidade de reexame de
fatos e  provas  na  instância  especial  eleitoral.  Súmulas 279 do Supremo
Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Dissídio jurisprudencial
não configurado. Acórdão proferido conforme a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral. Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso ao qual se nega provimento37.

Tal entendimento de que a propaganda intrapartidária deve ser restrita a o

público interno também ficou demonstrada no julgamento seguinte:

RESOLUÇÃO TSE N° 23.086/2009. CONSULTA N° 1.673 - CLASSE 10a -
BRASÍLIA  -  DISTRITO  FEDERAL.  CONSULTA.  PARTIDO  POLITICO.
PREVIAS ELEITORAIS.[...] 2. A divulgação das prévias não pode revestir
caráter  de  propaganda  eleitoral  antecipada,  razão  pela  qual  se  limita  a
consulta de opinião dentro do partido. 1) A divulgação das prévias por meio
de  página  na  internet extrapola  o  limite  interno  do  Partido  e,  por
conseguinte,  compromete  a  fiscalização,  pela  Justiça  Eleitoral,  do  seu
alcance. 2) Tendo em vista a restrição de que a divulgação das prévias não
pode  ultrapassar  o  âmbito  intrapartidário,  as  mensagens  eletrônicas  são
permitidas apenas aos filiados do partido. [...]  Na esteira dos precedentes
desta e. Corte que cuidam de propaganda intrapartidária,  entende-se que
somente a confecção de panfletos para distribuição aos filiados, dentro dos
limites do partido, não encontra, por si só, vedação na legislação eleitoral.
[...]  5)  Assim  como as  mensagens  eletrônicas,  o  envio  de  cartas,  como
forma de propaganda intrapartidária,  é permitido por ocasião das prévias,
desde que  essas  sejam dirigidas  exclusivamente  aos filiados  do  partido.
[...]6) Incabível  autorizar matérias pagas em meios de comunicação, uma
vez que ultrapassam ou podem ultrapassar o âmbito partidário e atingir, por
conseguinte, toda a comunidade.[...] 3. Os eleitores não filiados ao partido
político não podem participar das prévias sob pena de tornar letra morta a
proibição de propaganda extemporânea. [...]38

Em síntese, a Propaganda Intrapartidária é uma espécie de Propaganda

Política que difere da Propaganda Eleitoral no que toca ao público alvo (que deve

ser apenas os filiados ao partido em que ela se dá), ao prazo e às formas de se

37 BRASIL.  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Recurso  Especial  Eleitoral  n°  437-36.2010.6.27.0000 –
Palmas/Tocantins.  Relatora:  Ministra  Cármen  Lúcia.  Disponível  em:
<http://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21005479/recurso-especial-eleitoral-respe-43736-to-tse/inteiro-teor-
110220609>. Acesso em: 24 mai. 2016.
38 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução TSE n° 23.086/2009. Consulta n° 1.673 - Distrito Federal.
Relator:  Ministro  Eros  Grau.  Disponível  em:<http://www.tse.jus.br/partidos/arquivos/tse-resolucao-23.018-
2009>. Acesso em 24 mai. 2016. 
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realizar e na maneira de seu financiamento uma vez que se veda o recebimento de

doações de pessoas físicas ou jurídicas para custeá-la. 

Todavia, na substância, tem o mesmo fim, qual seja, obter o voto, só que

não para o cargos em si, mas para poder concorrer ao cargo pleiteado.

 É uma fase preliminar que pode dar ao indivíduo filiado a condição de

pré-candidato.

2.2.3 Propaganda Institucional

Por sua vez a Propaganda Institucional é uma forma de divulgação de

atos, programas, obras e serviços realizados pela Administração Pública. 

Trata-se de instrumento para efetivação de um dos princípios básicos da

Administração Pública, previsto no art. 37 caput da Constituição: o princípio da publi-

cidade.

Por isso mesmo, a propaganda institucional deve observar também os de-

mais princípios reitores da Administração Pública, dentre eles a impessoalidade, de

modo que não sirva para fins de divulgação ou promoção de pessoas ou pretensos

candidatos.

Sua natureza é informativa, educativa e de orientação, funcionando, como

uma prestação de contas do poder público39.

A autorização constitucional para a realização da Propaganda Institucio-

nal é prevista no art. 37, § 1º da CF.40

Visando justamente impedir a utilização indevida de propaganda instituci-

onal, é que os art. 73, VI, alíneas “b” e “c” e §3º da Lei nº 9.504/9741 proíbem, como

39 PINTO, Djalma.  Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal -noções gerais.
São Paulo: Atlas, 2003.p.205.
40 Art. 37. Omissis. [...] § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públi-
cos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
41 Art.  73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...] VI - nos três meses que antecedem o plei-
to: [...] b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estadu-
ais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente ne-
cessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televi-
são, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
relevante e característica das funções de governo; [...] § 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, apli-
cam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
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regra, sua veiculação nos três meses que antecedem cada pleito, exceto em casos

urgentes e graves de necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral.

Além disso, a Lei das Eleições, mesmo antes do prazo de três meses cita-

do acima, impõe limites nos gastos realizados com publicidade de órgãos públicos

que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou o

último ano imediatamente anterior à eleição.

Trata-se de regra de enorme importância para preservação da igualdade

na disputa entre os postulantes a cargo eletivo, sobretudo no caso de reeleição42.

2.2.4 Propaganda Eleitoral

Derradeiramente, tem-se a Propaganda Eleitoral. É nesta espécie de pro-

paganda, ou melhor, nos contenciosos judiciais eleitorais decorrentes desta espécie,

que o presente trabalho se debruçará, mirando encontrar maneiras da Justiça Eleito-

ral efetivar seus provimentos judiciais em tutelas de urgência, quando da realização

de propagandas eleitorais ilícitas ou criminosas executadas na Internet, precisamen-

te, em redes sociais tipo FACEBOOK, WHATSAPP.

A  Propaganda  Eleitoral  é  aquela  que  visa  apresentar  candidatos  ao

eleitor,  enaltecer  suas  características  e  competências  pessoais  de  modo  a

conquistar o voto do eleitor. 

Ela  está  autorizada,  após  reforma  introduzida  em  2015  pela  Lei  n.º

13.165/2015, a partir da protocolização do requerimento de registro de candidatura,

que  atualmente  deve  ser  feito  até  15  de  agosto  do  ano  das  eleições,  podendo

transcorrer até a véspera do dia da votação (primeiro domingo de outubro ou último

domingo de outubro,  em caso de 2º turno),  sendo autorizada no dia da votação

apenas a manifestação individual e silenciosa do eleitor.

Trata-se de espécie de propaganda política direcionada para os eleitores

propriamente ditos, tendo como escopo captar o voto dos mesmos pela utilização

das diversas formas de convencimento, que sugerem qual o candidato mais indicado

para ocupar o cargo pleiteado43.

42 PINTO, Djalma.  Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal -noções gerais.
São Paulo: Atlas, 2003.p. 206.
43 BONIFACIO, Artur Cortez. SILVA, Paulo Roberto Almeida e. ELEIÇÕES GERAIS EM PERGUNTAS E
RESPOSTAS. Análise de Questões e Práticas à Luz da Jurisprudência do TSE.  Recife: Nossa Livraria,
2014. p.53.
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Uma  definição  jurisprudencial  muito  clara  do  conceito  técnico  de

propaganda eleitoral foi dada pelo TSE, quando definiu que é ato de propaganda

eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a

candidatura, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a

concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública, ipsis literis:

RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL  N°  16.183  -  CLASSE  22a  -  MINAS
GERAIS (Belo Horizonte).  Relator:  Ministro Eduardo Alckmin. Recorrente:
Procuradoria  Regional  Eleitoral/MG.  Recorrido:  Rui  Eustáquio  Alves
Resende.  Advogado: Dr. José Rubens Costa e outro. EMENTA. RECURSO
ESPECIAL  -  PROPAGANDA  ELEITORAL  CONTENDO MENSAGEM  DE
BOAS FESTAS - CONDUTA QUE NÃO SE TIPIFICA COMO ILÍCITA.  O
MERO  ATO  DE  PROMOÇÃO  PESSOAL  NÃO  SE  CONFUNDE  COM
PROPAGANDA ELEITORAL. Entende-se como ato de propaganda eleitoral
aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais
apto ao exercício de função pública. Sem tais características, poderá haver
mera promoção pessoal - apta, em determinadas circunstâncias a configurar
abuso  de  poder  econômico  -  mas  não  propaganda  eleitoral.  RECURSO
NÃO CONHECIDO44.

2.2.5 Propaganda Eleitoral Irregular

As  quatro  modalidades  “Propaganda  Política”  supra  referidas,  devem

funcionar como instrumento educador e informador dos eleitores. 

A democracia depende de um corpo de eleitores bem educado e bem

informado, com amplo o acesso à informação que, por meio da propaganda, lhe é

passada.

A  “Propaganda”  em  seu  sentido  verdadeiro  é,  como  já  dito,  uma

ferramenta importantíssima para a manutenção da democracia. Deve ser utilizada

para permitir  que o  eleitor,  ou melhor,  o povo participe plenamente do processo

eleitoral  lato  sensu e  faça  as  melhores  escolhas,  dentre  os  que  governarão  e

decidirão os destinos de seu Estado.

Entretanto,  considerando a máxima de que “não há direito absoluto” e

tendo em vista à própria essência do “Direito” e sua bilateralidade atributiva45 ou

44 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n° 16.183 – Belo Horizonte: Minas Gerais.
Relator:  Ministro  Eduardo  Alckmin.  Disponível  em:
<http://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14662578/recurso-especial-eleitoral-respe-20607-sp-tse>.  Acesso  em
24 mai. 2016.
45 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.p.685-698.
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ontologia relacional, há casos em que há necessidade do Estado intervir limitando à

liberdade de expressão e pensamento como, por exemplo, ocorre com a previsão

legislativa de atos de propaganda considerados ilícitos.

Ou seja, a propaganda eleitoral é  lícita quando não for proibida por lei

comum  ou  criminal46.  Ora,  a  liberdade  de  expressão  e  via  de  consequência,  a

propaganda não pode ser usada para justificar a violência, a difamação, a calúnia, a

subversão ou a obscenidade.

Por isso existe a previsão de  propagandas eleitorais ilícitas,  termo que

engloba  as  expressões  propaganda  eleitoral  irregular e  propaganda  eleitoral

criminosa. As democracias para se consolidarem devem ter instrumentos jurídicos

legais para coibir o uso indevido desta liberdade constitucional.

Conceitua-se  como  irregular  a  propaganda  eleitoral  proibida,  limitada,

restringida  que  não  for  tipificada  como  crime.  Suas  sanções  têm  natureza,

meramente, administrativa e eleitoral.

Já as propagandas eleitorais criminosas47,  pelo seu potencial lesivo ao

pleito  e  mesmo  à  paz  social,  são  consideradas  mais  graves  pelo  legislador

possuindo sanções que podem culminar,  inclusive,  no cerceamento da liberdade

daquele que a praticou.

No Brasil, no âmbito do contencioso eleitoral decorrente de propagandas

ilícitas há instrumentos previstos na legislação, alguns dos quais serão estudados

nas próximas seções, com maior destaque para as tutelas de urgência e o poder de

polícia dos juízes eleitorais, a quem cabe o desafio de, equilibradamente, defender a

liberdade  de  expressão  e  de  reunião  e  ao  mesmo  tempo  impedir  o  discurso

calunioso, difamatório, injurioso e incitante à violência, à intimidação.

2.3 PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

A Internet ou Rede Mundial de Computadores surgiu no contexto histórico

bem diferente do que se encontra mundo atual. Seu desenvolvimento se deu a partir

do fim da II Guerra Mundial muito em virtude da “Guerra Fria” entre as potências

atômicas dos EUA e URSS.

46 CANDIDO, Joel J.  Direito Eleitoral Brasileiro. 11 ed. rev. e atual. 3ª tiragem. Bauru/SP: EDIPRO, 2005.
p.156.
47 GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010. p. 137-184.
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Na  busca  pelo  protagonismo  militar,  econômico,  científico,  ideológico,

cultural e político desse período tenso da história mundial, o presidente dos EUA

Dwight D. Eisenhower, criou, em Outubro de 1957, a ARPA - Advanced Reasearch

Project Agency, cujo objetivo principal era o desenvolvimento de programas a serem

utilizados  na  corrida  espacial48,  mas  que  acabou  desenvolvendo  a  tecnologia

precursora da Internet.

De  lá  pra  cá,  o  desenvolvimento  das  comunicações  foi  exponencial.

Surgiram ao longo das décadas de 90 e início  do séc.  XXI  um sem número de

softwares e  protocolos destinados  exclusivamente a  conectar  usuários  e  permitir

trocas de arquivos e de mensagens (Telnet, FTP NIL, MSN, SSH, SMTP, TCP/IP,

etc.).

A Internet daí em diante transformou-se num sistema mundial público de

redes de computadores – uma rede de redes -, ao qual qualquer pessoa (através de

celular, tablet ou computador pessoal) pode conectar-se.

No que toca ao Direito e a Propaganda Eleitoral,  em vista desta nova

conjuntura  tecnológica  e  sua  popularização,  a  Internet  passou  as  ser  uma  das

principais  formas  de  propaganda  eleitoral.  Conforme  se  apreende  da  lição  de

GOMES49,  muito  se  debateu  acerca  da  realização  da  propaganda  no  ambiente

virtual  da  Internet.  Enquanto alguns  pregavam a  plena liberdade  do uso  de  tais

meios de comunicação social, outros defendiam uma regulamentação profunda.

Há,  ainda,  quem assegure ser  impossível  submeter  a  Internet a  rígido

controle, pois ela não conhece limites territoriais, sendo certo que muitos provedores

encontram-se  radicados  no  exterior;  em  outras  palavras,  a  Internet  não  é  uma

entidade nacional, mas global.

Analisando-se  o  atual  cenário  tecnológico  e  o  desenvolvimento  das

REDES SOCIAIS como instrumento de propaganda eleitoral, não se pode negar que

a Internet tornou-se um meio bastante eficiente, eficaz e aparentemente barato e

democrático de interação e de propagação de informações e propagandas eleitorais.

Mas essa primeira perspectiva deve ser vista com reservas. Apesar de se

poder  utilizar  a  rede  mundial  de  computadores  para  divulgação  de  ideias,  de

plataformas  políticas  e  mesmo  de  perfis  e  qualidades  de  candidatos  a  cargos

48 ALMEIDA,  José  Maria  Fernandes  de.  Breve  história  da  Internet.  2005.  Disponível  em:
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3396/1/INTERNET.pdf>. Acesso em 15 set. 2015.
49 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p. 381.
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eletivos, também é verdade que nem todos têm acesso a ela de forma igualitária e

tão democrática quanto se parece.

O desenvolvimento de aplicativos e sistemas, a produção e veiculação de

vídeos na Internet, a cobrança das operadoras de telefonia pelo uso de dados pelos

seus usuários e mesmo o elevado preço dos celulares com tecnologia de ponta

demandam altos custos financeiros que a nem todos se permite arcar.

Ademais,  não  se  deve  olvidar  que  a  Internet  também  pode  servir,  e

constantemente serve, para o cometimento de abusos e crimes como é o caso da

pedofilia, calúnia, difamação, injuria, abuso de poder, invasão de privacidade, entre

outros; os quais devem sofrer reprimenda legal.

Por isso mesmo que o legislador, com a edição da Lei nº 12.034/2009,

introduziu  na  Lei  das  Eleições  o  artigo  36-A,  já  alterado  duas  vezes  (Leis  nº

12.891/2013 e, recentemente, pela Lei n.º 13.615/2015), incisos I e V; art. 57-A50 até

57-I, 58, §3º, IV e 58-A regras que, a nosso ver, limitam justificadamente a área de

proteção do direito fundamental à liberdade de expressão na Internet, nos termos

ensinado por MARTINS51, quando se tratar de propaganda eleitoral na Internet.

E por que se afirma que se trata de uma limitação justificada?

Ora,  primeiramente o Art.  57-A permite,  como regra,  a propaganda na

Internet  a  partir  do  início  do  período  eleitoral  (15  de  agosto)  pois,  oficialmente,

somente  após  o  protocolamento  do  Requerimento  de  Registro  de  Candidaturas

perante a Justiça Eleitoral é que há candidatos. Assim, a lei está fixando um termo a

quo para todos os candidatos concretizando o direito fundamental à igualdade.

Em  seguida,  o  art.  57-B52 estabelece  as  formas  de  realização  da

propaganda na Internet, prescrevendo no inciso IV o uso de redes sociais - o que é o

objeto principal desta dissertação:

Atente-se que as situações previstas nos inciso I, II e III do artigo 57-B

são de fácil fiscalização pela Justiça eleitoral já que há obrigação dos partidos e can-

50 Alterado pela Lei nº. 13.165/2015.
51 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional:  leitura jurídico-dogmática de uma complexa
relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012., p.214-215.
52 Art.  57- B. A propaganda eleitoral na internet  poderá ser realizada nas seguintes formas:  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; 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; III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação; IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de
qualquer pessoa natural.
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didatos hospedarem seus sítios e domínios em provedores estabelecidos no país, os

quais são empresas, com CNPJ e endereços registrados na Receita Federal, o que

facilita sua localização e concorre para que as determinações judiciais sejam mais

rapidamente efetivadas.

No entanto, é no inciso IV que reside a problemática a ser enfrentada nes-

ta dissertação: como garantir efetividade aos provimentos da justiça eleitoral para

coibir  propaganda eleitoral irregular  ou criminosa realizadas em redes sociais? É

possível fazer isso? De que ferramentas tecnológicas deve dispor a Justiça Eleitoral

para fazer cessar tais ilícitos?

A vedação de propaganda paga na Internet bem como gratuita em sítios

de pessoas jurídicas - com ou sem fins lucrativos- e sítios oficiais ou hospedados por

órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 57-C e incisos53) também objetiva im-

pedir o abuso de poder econômico e/ou político, garantindo maior igualdade entre os

candidatos e sancionando com multa aqueles que descumprem a referida regra (§ 2º

do art. 57-C ).

A regulamentação ainda passa pela livre manifestação de pensamento e

vedação do anonimato assegurando-se (art. 57-D, §3º), a retirada por ordem da Jus-

tiça  Eleitoral,  a  partir  de solicitação do ofendido,  de publicações que contenham

agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais e

também o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3 do

art. 58 e do 58-A54.

53  Art. 57-C.  Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.  § 1o  É vedada,
ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios:  I - de pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos;  II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 2o  A violação do disposto neste artigo
sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o benefi-
ciário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
54 Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, parti-
do ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamató-
ria, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. [...] § 3º Obser-
var-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada: [...] IV - em pro-
paganda eleitoral na internet: a) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço,
local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até qua-
renta e oito horas após a entrega da mídia física com a resposta do ofendido; b) a resposta ficará disponível para
acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensa-
gem considerada ofensiva; c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propa-
ganda original. Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregu-
lar em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Jus-
tiça Eleitoral.
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Neste ponto retoma-se a problemática levantada acima: como dar efetivi-

dade a um provimento da justiça eleitoral nos termos do art. 57-D, §3º55, acima des-

crito, num ato realizado numa rede social como o FACEBOOK em que através de

compartilhamentos, em questões de segundos, milhares ou até milhões de pessoas

já tiveram acesso à propaganda ilícita? Haverá efetividade nisso?

A responsabilização  do  provedor,  conforme previsto  no  art.  57-F56,  no

caso da rede social FACEBOOK, não desrespeita o devido processo legal uma vez

que ele não foi o autor da propaganda ilícita nem tão pouco o responsável pelos inú-

meros compartilhamentos?

E sobre a regra do art. 57-H e parágrafos57, como efetivar tal prescrição

legal através de provimentos judiciais considerando-se a infinita possibilidade de cri-

ação de fakes58?

Por fim, em relação à disposição do art. 57-I59, tal previsão pode ser apli-

cada no âmbito das redes sociais do tipo FACEBOOK, WHATSAPP E TWITER?

Cumpre salientar que na presente dissertação focar-se-ão redes sociais

tipo FACEBOOK, WHATSAPP E TWITER, uma vez que não é possível abordar nem

55 [...]§  3o  Sem prejuízo das sanções  civis  e criminais  aplicáveis  ao responsável,  a  Justiça Eleitoral  poderá
determinar,  por  solicitação  do  ofendido,  a  retirada  de  publicações  que  contenham  agressões  ou  ataques  a
candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. 
56 Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propa-
ganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determi-
nado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular,
não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único.  O provedor de conteúdo ou de servi-
ços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for
comprovadamente de seu prévio conhecimento. 
57 Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente
sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. § 1o Constitui crime a contratação direta ou in-
direta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir  mensagens ou comentários na internet para
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4
(quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). § 2o Igualmente
incorrem em crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de servi-
ços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil re-
ais), as pessoas contratadas na forma do § 1o.
58
Fakes é um termo inglês que significa “falsos” ou “falsificações”. É a forma plural de "fake". É utilizado para

designar os perfis falsos usados em redes sociais, geralmente criados por usuários cujo objetivo é ocultar a sua
identidade real. Os perfis fakes estão presentes nas redes sociais como o Facebook, Orkut, Twitter etc. e também
nos programas de mensagens instantâneas. Disponível em: http://www.significados.com.br/fakes/. Acesso em 15
set. 2015.
59 Art. 57-I A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a Justiça
Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo dos sí-
tios da internet que deixarem de cumprir as disposições desta Lei. § 1o A cada reiteração de conduta, será dupli-
cado o período de suspensão. § 2o No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a to-
dos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediên-
cia à legislação eleitoral. 
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prever, num trabalho desta envergadura, todos os aplicativos e redes sociais que

existem e/ou serão criados ao longo dos próximos anos.

Todavia, o objetivo principal desta dissertação é analisar se com as tute-

las de urgência previstas no NOVO_CPC, a Justiça Eleitoral tem como, efetivamen-

te, coibir os abusos nesse tipo de rede social.

Finalizada esta etapa inicial do trabalho e a apresentação detalhada do

problema a ser respondido a partir de nossa pesquisa, passar-se-á a conceituação,

explicação  e  apresentação  das  inovações  trazidas  pela  Lei  nº  13.105/2015  –

NOVO_CPC sobre as tutelas de urgência e seu uso no contencioso judicial de pro-

paganda eleitoral ilícita.
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3 TUTELAS DE URGÊNCIA – ASPECTOS GERAIS

Considerando o escopo do trabalho, qual seja, “TUTELAS DE URGÊNCIA

NO CONTENCIOSO JUDICIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL”, entende-se opor-

tuno apresentar subsídios básicos ao leitor de modo que compreenda, revise e/ou se

familiarize com o segundo pilar teórico a ser usado na presente obra: as tutelas de

urgência.

Neste capítulo, descrever-se-ão estas ferramentas do direito processo ci-

vil brasileiro, que objetivam garantir a efetividade do processo. Ou seja, as tutelas de

urgência visam impedir que o lapso temporal natural e necessário à chegada ao fim

do processo, torne ineficaz a decisão de mérito que reconhece o direito material.

Só que o foco desta dissertação, como já afirmado, diz respeito ao pro-

cesso denominado: contencioso judicial decorrente de propaganda eleitoral ilícita.

É lição propedêutica  da disciplina de Teoria Geral  do Processo que o

Estado realiza a missão de dizer o direito, ou seja, a jurisdição de duas formas: pela

cognição e pela execução.60

Em tese, conhecer e executar deveriam exaurir toda a missão atribuída

ao processo, visto ele como um instrumento de realização da tutela jurisdicional.

Entretanto, qualquer que seja o litígio  sub judice, a solução definitiva buscada em

juízo  não  pode  ser  dada  instantaneamente.  A  composição  da  lide  exige,  para

alcançar o termo, a realização de uma sequência de vários atos processuais.

Desta  maneira,  entre  a  interposição  da  demanda  e  a  providência

satisfativa do direito de ação (sentença ou ato executivo) medeia necessariamente

um  lapso  temporal,  que  pode  ser  maior  ou  menor  a  depender  da  natureza  e

complexidade do caso concreto.

Não há dúvida de que o tempo necessário à obtenção do resultado final

de uma demanda judicial sempre consistiu num dos maiores problemas enfrentados

pela doutrina processualista brasileira.

Não  é  por  outra  razão  que  CARNELLUTTI  apud  CARREIRA  ALVIM61

ensinava que “o tempo é o inimigo invisível do processo”. Não se trata, aqui, apenas

60 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. Vol. II – Processo de Execução e
Cumprimento de Sentença. Processo Cautelar e Tutela Antecipada. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.
489.
61 CARREIRA ALVIM, J.E. Tutela Antecipada na Reforma Processual. Rio de Janeiro: Destaque, 1995. p.06.
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de reconhecer a morosidade percebida por toda sociedade quanto à obtenção de

uma resposta efetiva do processo.

Até  porque,  o  tempo  é  necessário  para  que  o  processo  seja  devido,

regular e respeite as garantias fundamentais processuais. Todavia esse tempo não

pode ser tal que impeça a concretização do direito material  sub judice ou que não

tenha efetividade alguma quando reconhecido.

Não obstante essa necessária demora decorra da própria natureza das

coisas, é intuitivo que o ideal é que a lide seja solucionada e permita a entrega do

direito pleiteado no mesmo estado em que se encontrava quando da proposição

inicial da ação.

Contudo há situações em que o transcurso do tempo exigido pelo regular

rito  processual  é  gerador  de  variações  irremediáveis  não  só  nas  coisas,  mas

também nas pessoas e relações jurídicas que se visa proteger ou defender em juízo,

como por exemplo, a deterioração, o desvio, a morte, a alienação, a propaganda

eleitoral  difamatória,  caluniosa,  ilícita,  etc.,  que  se  não  obstados  imediatamente,

acabam por inutilizar a solução final do processo.

Conquanto  os  ritos  das  representações  que  apuram  propagandas

eleitorais ilícitas já possuam alguma celeridade, o fato é que com a utilização da

tecnologia da informação e da Internet, mormente, das redes sociais, ainda assim, o

regramento que define os ritos dos contenciosos de propaganda, por vezes,  não

consegue coibir ou fazer cessar propagandas ilícitas (inclusive criminosas) antes ou

durante sua execução.

Quando isso ocorre, já se produziram os resultados danosos pretendidos

pelo autor da ilegalidade, e a sanção só consegue chegar após o resultado das

urnas, ou seja, é uma sanção inefetiva.

Como não é suficiente ao Estado, titular e único detentor da jurisdição,

apenas  garantir  tutela  reparadora  de  lesão,  mas sim  oferecer  a  efetiva  tutela  e

entrega do direito ao seu titular, mirando concretizar a paz social, desenvolveu-se a

dogmática das tutelas de urgência que serão a seguir estudadas.
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Desta sorte, para se avançar no trabalho, é mister esclarecer ao longo

das subseções seguintes a  conceituação, natureza,  evolução histórico-normativa,

fundamentação  constitucional  e  motivos  fáticos  que  levaram  ao  surgimento  das

tutelas de urgência.

Ademais, em vista da entrada em vigor do NOVO_CPC, não se olvidará

das inovações trazidas pelo novo Codex processual.

3.1 CONCEITUAÇÃO E NATUREZA

As tutelas de urgência62, também conhecidas como tutelas provisórias63,

são ferramentas do processo civil que têm arrimo no estado de necessidade e de

urgência daquele que a propõe, sendo didaticamente classificadas em cautelares e

antecipatórias.

Ou seja, são instrumentos do processo civil que exigem resposta rápida e

urgente  do poder judiciário  sob  pena de perecimento  do  direito  material  que  se

busca proteger e ver reconhecido ao final do processo com o provimento judicial

definitivo (sentença ou acórdão).

Podem-se  conceituar  as  tutelas  de  urgência  como  “...  todas  aquelas

medidas que são concedidas no decorrer do processo, em especial no seu início, ...,

tendo como premissa a questão do perigo da ineficácia da tutela em razão de uma

emergência, a qual tanto pode assumir um feitio cautelar quanto satisfativo64...”.

Em outras palavras,  as tutelas de urgência  são mecanismos postos à

disposição dos litigantes para situações em que se está diante de um risco plausível

de que a proteção jurisdicional ordinária, buscada ao fim do processo com a decisão

de mérito, possa não se efetivar.

Nessas situações,  o legislador,  visando garantir  a efetividade da tutela

jurisdicional, previu institutos que permitem a obtenção imediata do direito pleiteado,

mesmo antes do provimento final,  seja para salvaguardar  o resultado prático  do

processo  (tutela  cautelar)  seja  para  antecipar  os  efeitos  da  decisão  final  (tutela

62 SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Tutelas de Urgência – Sistematização das Liminares de Acordo com o
Projeto de novo CPC. São Paulo: Atlas, 2011. p.15.
63 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. Vol. II – Processo de Execução e
Cumprimento de Sentença. Processo Cautelar e Tutela Antecipada. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.
455.
64 SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Tutelas de Urgência – Sistematização das Liminares de Acordo com o
Projeto de novo CPC. São Paulo: Atlas, 2011. p.653.
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antecipatória), sob pena da impossibilidade de obtenção futura do direito almejado

ao final da lide65.

Não  é  difícil  imaginar,  mormente  em períodos  de  campanha  eleitoral,

situações que exigem uma resposta célere da Justiça Eleitoral a fim de garantir que

a disputa se dê com respeito ao “direito difuso a um processo eleitoral legítimo”. 

Ou  seja,  o  comprometimento  da  prestação  jurisdicional,  pelo  risco  ou

perigo  de  dano,  ou  mesmo  a  existência  concomitante  da  ocorrência  de  dano

enquanto se dá o rito do processo (como no caso de divulgação de propagandas

difamatórias,  injuriosas,  caluniosas  nas  redes sociais)  demanda uma espécie  de

tutela apropriada e imediata, conhecida como tutela de urgência.

Destarte,  as  tutelas  de  urgência  apareceram  para  evitar  a  perda  ou

deterioração do direito do demandante, seja pelo decurso do tempo, seja por outro

meio  lesivo,  já  que  a  lentidão  do  iter procedimental  comum pode causar  danos

permanentes ao direito do autor.

A tutela de urgência justifica-se constitucionalmente como mecanismo de

concretização e de harmonização de direitos fundamentais em conflito. Sua origem,

sua  importância  e  sua  legitimidade  decorrem,  não  de  um ou  outros  dispositivos

específicos, mas sim do próprio sistema constitucional organicamente considerado.66

Ou seja, as tutelas provisórias e urgentes decorrem do próprio princípio

da inafastabilidade de jurisdição combinado como princípio do devido processo legal

que será tratado mais adiante.

3.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS LEGITIMADORES DAS TUTELAS 

   JUDICIAIS DE URGÊNCIA

As normas constitucionais são classificadas em princípios e regras. Como

ainda não foram apresentados os conceitos e lições básicas sobre os princípios ju-

rídicos, o faremos resumidamente nesta seção. 

Atente-se que não é o foco desta obra avançar com profundidade na on-

tologia dos princípios jurídicos. Todavia não seria honesto, academicamente, abor-

65 SOUSA, Arlley Andrade de. Análise e crítica do uso das tutelas de urgência no processo eleitoral stricto

sensu.  Revista  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  19,  n.  3919,  25  mar.  2014.  Disponível  em:
<http://jus.com.br/artigos/27091>. Acesso em: 2 set. 2015.
66 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 44.
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dar os princípios constitucionais legitimadores das tutelas de urgência sem ao me-

nos tangenciar as lições de DWORKIN67 e ALEXY68 sobre princípios.

Antes de continuar, é preciso rememorar que o Direito brasileiro está pas-

sando por um processo de constitucionalização de todo ordenamento infraconstituci-

onal, em decorrência do que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo69. E

é nesta onda jus filosófica que os princípios constitucionais têm, cada vez mais, se

tornado importantes como fontes diretas de aplicação do Direito, por meio do que se

chama hodiernamente de hermenêutica constitucional70.

Os dois autores suso mencionados têm elevada importância no estudo e

sistematização dos princípios constitucionais, influenciando sobremaneira a doutrina

brasileira do Direito Constitucional e Processual.

Ronald DWORKIN71 apresenta uma perspectiva que vê o ordenamento ju-

rídico a partir da premissa de sua Completude ou Integridade. Desta sorte, mesmo

que existissem lacunas legislativas, essas lacunas seriam apenas aparentes, já que

o julgador (a quem chama de juiz-hércules), através de seu labor interpretativo e fa-

zendo uso dos princípios, sempre seria capaz de chegar à única resposta correta.

Ou seja,  mesmo em se  tratando  de  casos  difíceis  (hard  cases),  para

DWORKIN a  right answer seria fixada pela coerência do sistema jurídico uma vez

que o sistema de princípios permite que exista uma resposta correta também nos

casos em que as regras não determinam uma única resposta.

Assim, a  right answer seria a que melhor se justificasse no seu sentido

substantivo-material.

Em resumo, para DWORKIN72 os princípios seriam padrões diferentes das

regras que se ligam a um ponto de vista normativo de dimensão moral. Princípio não

se  confundiria  com  políticas  públicas.  Para  diferenciar  regras  de  princípios,

DWORKIN73 afirma que a aplicação de regras se dá baseada na lógica do tudo ou

nada. 
67 DWORKIN, R. M. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.p.46-49.
68 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. p. 144-153.
69 MENDES, Gilmar Ferreira et al.  Curso de Direito Constitucional.  4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 148-150.
70 PEREIRA, Erick Wilson. SOUSA, Arlley Andrade.  A Hermenêutica Constitucional  como instrumento
importante, mas não suficiente para efetivação do sentimento de constituição. XXIV Encontro do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Direito – CONPEDI. Realizado em Aracaju/SE entre os dias 03 e 06
de junho de 2015.
71 DWORKIN, R. M. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.p.164-192.
72 Idem. p. 46.
73 DWORKIN, R. M. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.p.39.



41

Já os princípios, quando conflitam, não possibilitam uma medição exata

de modo que o juízo sobre a importância de cada um, freqüentemente, será uma de-

cisão controversa. 

Por sua vez, Robert ALEXY74, tomando como ponto de partida a Teoria de

DWORKIN referente à diferenciação entre  regras e princípios,  busca racionalizar

uma Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Extrai-se das lições de ALEXY75, sucintamente, que  “princípios são nor-

mas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das pos-

sibilidades jurídicas e fáticas existentes”, sendo a diferença entre regras e princípios

apenas qualitativa, caracterizando-se estes últimos como mandados de otimização.

No que se refere à resolução de colisões de princípios, o autor alemão

ALEXY deixa claro que o modo de solução consiste na cedência de um dos princí-

pios em face do outro.

Retornando ao tema principal da presente seção, passa-se a apresenta-

ção dos princípios constitucionais que legitimam as tutelas de urgência. 

A  Carta  Magna  de  1988  trouxe  elencada  nos  incisos  do  artigo  5º  as

garantias  processuais76 cujos  incisos  mais  importantes  são  o  XXXV,  LIV,  LV  e

LXXVIII.Tais incisos descrevem o que se acredita ser os princípios legitimadores das

tutelas de urgência nos processos judiciais. 

Primeiramente,  ao  analisar-se  o  inciso  XXXV  do  art.  5º  da  CF/88,

encontra-se  o  que  chama de  princípio  do  acesso  à  justiça77.O princípio  em tela

decorreu da evolução da sociedade e da transformação da justiça privada para a

justiça pública78. Nasceu assim a jurisdição que se consolidou, com o tempo, como

um monopólio estatal, garantindo aos juízes estatais – e somente a eles – a função

de resolver e dirimir os conflitos, substituindo a vontade das partes.

74 ALEXY, Robert.  Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros
Editores, 2008. p. 85-116.
75 Ibid. p.90.
76 Art. 5º da CF/88: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. [...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os  meios  e  recursos  a  ela  inerentes;  [...]  LXXVIII  a  todos,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
77 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel.  Teoria
Geral do Processo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.87.
78 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, inciso
xxxv, da constituição federal). Princípios Processuais civis na constituição. Coord. Maria Elisabeth de Castro
Lopes  e  Olavo  de  Oliveira  Neto.  Rio  de  Janeiro:  Elsevier,  2008,  p.  47/78.  Disponível  em  :
<http://www.silvaribeiro.com.br/artigos/artigo13.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2016. 
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As  tutelas  de  urgência  o  têm  como  fundamento,  na  medida  em  que

compreendem uma técnica processual  para defesa de direitos que “estão sendo

lesados” (tutela de urgência repressiva) ou sendo “ameaçados de lesão”, precisando

de uma pronta resposta do Judiciário já que, atualmente, cabe a este o monopólio

da Jurisdição.

Em segundo lugar, tem-se a declaração expressa no inciso LIV do art. 5º

da CF/88 do princípio do devido processo legal.

Este,  a  nosso ver,  é  o princípio  origem do qual  todos os demais são

decorrência. CINTRA79 leciona que este princípio possui dupla finalidade: de um lado

garante às partes o exercício de seus poderes e faculdades processuais; de outro

legitima a jurisdição.

Isto  porque  a  própria  garantia  fundamental  do  “due  process  of  law”

passou a ser vista  não apenas como um  “devido processo legal” na perspectiva

formal, mas sim como um processo que substancialmente concretize o bem da vida

buscado pelo instrumento do processo.

Numa perspectiva substancial, o devido processo legal significa, na sua

essência, que o processo - que não é um fim em si mesmo - deve garantir ao titular

do direito um resultado útil, que efetive o direito material nele buscado, dentro de um

prazo razoável, com segurança, alcançando seu termo com uma decisão construída

dando chance de participação a ambas as partes.

Desta sorte, as tutelas de urgência se legitimam no devido processo legal

porque  garantem  a  efetividade  e  o  resultado  útil  do  processo,  acautelando  ou

antecipando os efeitos do provimento final nos casos em que o tempo necessário ao

completo  iter processual  não  pode  ser  aguardado  pela  parte,  sob  pena  de

perecimento ou grave lesão ao direito. 

Por  fim,  os  incisos  L  e  LXXVIII  do  artigo  5º  da  CF/88  também  são

legitimadores  das  tutelas  de  urgência  uma  vez  que  concretizam  o  direito  de

participação no processo (mesmo que diferido) impondo ao Estado um resposta num

tempo razoável. 

79 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.88-89.
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Este último, denominado princípio da celeridade ou duração razoável do

processo,  é  que  permite  provimentos  cognitivos  sumários  bem como  a  recente

inovação denominada de tutela da evidência80.

Concentrando-se nas representações por propaganda eleitoral ilícita, não

custa lembrar que a própria Lei das Eleições – Lei nº 9.504/97 - normatiza o que

deve ser entendido como “razoável duração do processo” para os processos que

levem à perda do mandato eletivo, conforme está prescrito no seu artigo 97-A81.

Ainda assim, não são poucos os casos em que tal prescrição se torna

aquilo que se chama de “prazo impróprio”, ocorrendo reiterados descumprimentos

pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral – TSE82.

Fazendo-se uma pequena síntese do modo de utilização das tutelas de

urgência na prática judicial, quando as representações são protocolizadas e autua-

das faz-se a “conclusão” ao juiz. 

Este, por sua vez, executa uma analise dos elementos trazidos pelo autor

e  se entender  suficientemente  verossímil  a  alegação  quanto  ao seu direito  bem

como verificar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, profe-

re decisão in limine, ou seja, já no início do processo, antes mesmo de ouvir o réu,

seja para satisfazer provisoriamente a pretensão do autor, seja para salvaguardar o

resultado útil do processo.

É dessa expressão in limine que surgiu a expressão liminar. O vocábulo

“liminar” pode significar posto à entrada; à frente; que antecede o assunto principal;

preliminar,  tendo, contudo, no âmbito da Ciência  Jurídica sentido controvertido e

complexo, conforme lições de FRIEDE83.

Por intermédio da designação genérica de liminar podem ser traduzidos,

sem maior cerimônia, alguns dos mais diversos institutos jurídicos processuais de

maneira simplificada (e nem sempre obediente à orientação técnico-jurídica e ao ri-

80 MARINONI, Luiz Guilherme. O projeto da CPC: críticas e propostas. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010. p.110.
81 Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do
processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apre-
sentação à Justiça Eleitoral.  § 1º A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as
instâncias da Justiça Eleitoral.  § 2º Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97,
sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça.
82 Exemplos para ilustrar:  AIJE Nº 194358 - Ação de Investigação Judicial Eleitoral.  AIME 761 – Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo.
83 FRIEDE,  Reis.  Aspectos  Fundamentais  das  Medidas  Liminares  em  Mandado  de  Segurança,  Ação
Cautelar,  Tutela  Específica  e  Tutela  Antecipada. 3  ed.  rev.  atual.  e  ampl.  Rio  de  janeiro:  Forense
Universitária, 1996. p. 93.
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gor terminológico preconizados pela legislação processual pátria). Há, todavia, uma

tradução mais específica (e, em certo aspecto peculiar) do vocábulo que tem ganha-

do especial relevo nos últimos 20 anos. Trata-se da liminar como forma efetiva de

revestimento instrumental de providencias cautelares em ações de conhecimento.84

Já  THEODORO JÚNIOR85 leciona  que “é  liminar  o  provimento judicial

concedido no início ou em qualquer fase processo sem que se tenha garantido o

contraditório à parte adversa”.

No âmbito do contencioso eleitoral, as prescrições legais no rito de propa-

ganda eleitoral não prevêem expressamente o uso de liminares ou das tutelas de ur-

gência, sendo necessário o uso das ferramentas do Código Processo Civil subsidia-

riamente, conforme se verá adiante.

3.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A compreensão do instituto “Tutelas de Urgência” exige do estudioso uma

retrospectiva histórica dos motivos fáticos que o fizeram nascer. 

Qualquer  que  seja  o  instituto  jurídico  analisado,  sempre  haverá  uma

correlação de sua natureza e finalidade a aspectos econômicos, políticos e culturais

da sociedade onde vige, isto porque o Direito é o resultado de relações dialéticas

entre fatos, valoração social atribuída a estes fatos e norma legal que os regulará.86

Dito isto, na presente seção será apresentada uma evolução histórica em

busca de conhecer e compreender o porquê e quais circunstâncias sociais levaram

ao desenvolvimento das tutelas de urgência.

Em prefácio à obra de FRIEDE87,  A. B. Cotrim NETO explica que nós,

cristãos, cultuamos a informação bíblica de havermos nascido com o estigma de um

pecado original, que se relaciona com a morte de Abel e o exílio do paraíso. Assim

talvez se explique a ansiedade com que sempre vivemos na eterna busca de justiça,

84 FRIEDE, Reis. Aspectos Fundamentais das Medidas Liminares em Mandado de Segurança, Ação Caute-
lar, Tutela Específica e Tutela Antecipada. 3 ed. rev. atual. e ampl.  Rio de janeiro: Forense Universitária,
1996. p. 93-94.
85 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. Vol. II – Processo de Execução e
Cumprimento de Sentença. Processo Cautelar e Tutela Antecipada. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.
508.
86 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. Ajustada ao Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva,
2005. p. 60-63.
87 FRIEDE,  Reis.  Aspectos  Fundamentais  das  Medidas  Liminares  em  Mandado  de  Segurança,  Ação
Cautelar,  Tutela  Específica  e  Tutela  Antecipada. 3  ed.  rev.  atual.  e  ampl.  Rio  de  janeiro:  Forense
Universitária, 1996. p. 15.
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e porque Summer Maine – em obra clássica do século anterior – tenha escrito que,

antes dos reis, os homens conheceram os juízes.

Essa necessidade por  “Justiça” exige  que  ela  seja administrada com

presteza pois “justiça tardia equivale à degeneração de justiça.” 88

Segundo os  registros  históricos,  o  surgimento  das  tutelas  de urgência

remonta a Roma Antiga (753 a.C – 565 d.C) grande mãe do Direito Ocidental do

sistema civil law. 

Naquela  época,  a  utilização  de  instrumentos  executórios  tinha  como

escopo  impor  determinado  comportamento  a  uma  pessoa  em  cumprimento  de

determinação de outra, sendo pois, considerada ato de natureza mandamental.

CRUZ89,  ainda  referindo-se  à  tutela  liminar,  aduz  que  o  processo  civil

romano se valia da tutela emanada do “jus imperium” do pretor, enquanto que os

direitos de obrigações eram amparados pela “actio”, num juízo privado que inadmitia

execução específica, e na qual havia pleno e absoluto contraditório.

Desta forma, a  tutela  interdital romana se assemelhava,  em muito,  à

técnica da tutela antecipada uma vez que o pretor, dentro do próprio rito do processo

de conhecimento, já efetivava a execução ou mandamento, independentemente de

processo autônomo, por meio de uma decisão inicial (in limine), com uma cognição

sumária das afirmações do autor.

Dito de outra forma. 

Como no sistema processual romano, o  pretor tinha como incumbência

principal zelar pela etapa inicial dos processos, fazendo revisão das provas e dando

provimentos  judiciais  urgentes,  percebe-se  neste  modelo  o  primeiro  antecedente

histórico das tutelas de urgência.

Atente-se que, de forma semelhante ao Código de Processo Civil de 1973

– ANTIGO_CPC, o processo civil romano era dividido em duas fases: a confissão da

dívida para em seguida haver o empossamento da coisa litigada.

A técnica do processo sumário, mais abreviado e voltado para a solução

de casos emergenciais, originou-se, assim, a partir dos interditos do antigo direito

romano, sendo que o Direito canônico ampliou esta utilização, para hipóteses que

88 Ibidi. p. 15.
89 CRUZ, André Luiz Vinhas da.  A evolução histórica das tutelas de urgência: breves notas de Roma à
Idade  Média.  In: Âmbito  Jurídico,  Rio  Grande,  VIII,  n.  22,  ago  2005.  Disponível  em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/%3C?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344&revista_caderno=21>. Acesso em fev 2016.
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envolvessem a posse de direitos pessoais com os interditos possessórios da juditia

extraordinaria90.

Os  dois  sistemas  de  processo  civil,  então  reinantes  na  Roma Antiga,

acabaram por se unificarem, com a extinção do processo formulário na época do

Baixo Império, decorrendo daí a publicização total da actio, expressão que passou a

englobar,  também, os interditos,  eliminando-se, assim, a fase particular  in  juditio,

conforme obra de CRUZ91.

Ademais, não se pode olvidar que o Direito deste período histórico era

regido  Lei  das  Doze  Tábuas  que  previa  duas  formas  de  tutela  autônomas,

semelhantes aos processos cautelares. Na Lei das Doze Tábuas92 havia disposições

que  versavam  sobre  direito  processual,  de  família,  sucessões,  direito  público  e

privado, etc. 93.

Com a queda do Império Romano e a entrada no período da Idade Média,

a segmentação da sociedade em feudos e o fortalecimento dos senhores feudais e

enfraquecimento do poder do imperador, as necessidades sociais mudaram e por

consequência mudaram as formas e institutos do Direito Processual Civil.

Assim  sendo,  com  as  invasões  bárbaras  e  o  predomínio  da  defesa

privada, para garantir a execução, se difundiu uma espécie de execução antecipada,

incidente em princípio sobre a pessoa do devedor e secundariamente sobre seus

bens. Com o avanço da idéia de autoridade do magistrado, a situação se inverteu.

Os  sistemas  germânico-barbáricos  passaram  a  assumir  feições  semelhantes  às

existentes no direito romano clássico. 

O  período  medieval  (século  V  ao  século  XV)  é  caracterizado  pela

economia  rural  e  as  relações  pautadas  na  servidão.  Além  disso,  em  vista  da

segmentação do poder político em feudos, mas com unidade religiosa definida pela

Igreja Católica, no campo jurídico houve o surgimento de procedimentos jurídicos

regionalizados, próprios de cada feudo, sem uniformidade, exceto quanto ao uso do

Direito previsto no Código Canônico.

90 CRUZ, André Luiz Vinhas da.  A evolução histórica das tutelas de urgência: breves notas de Roma à
Idade  Média.  In: Âmbito  Jurídico,  Rio  Grande,  VIII,  n.  22,  ago  2005.  Disponível  em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/%3C?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344&revista_caderno=21>. Acesso em fev 2016.
91 Ibid.
92 JÚNIOR, Cretella. Curso de Direito Romano. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 432-460.
93 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 248-325.
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A  partir  do  Direito  Canônico,  desvirtuando-se  a  concepção  clássica

romana,  passou-se a  se usar  o mecanismo sumário  dos interditos  em questões

possessórias, já a partir do século XIII em inúmeras regiões européias, da Espanha

à Alemanha,  na qual  eram nominados de  inhibitiones,  enquanto ordens judiciais

liminares para a tutela do interesse reclamado (mandatum). 94

Tais mandados (mandatum) eram expedidos com base em noções dos

conceitos  periculum  in  mora e  fumus  boni  iuris,  que  ainda  na  atualidade,

compreendem os fundamentos principais das tutelas de urgência.

Chegando  a  civilização  ao  que  se  chama  de  Idade  Moderna,  com  a

assunção  pelo  Estado  da  jurisdição,  a  quem incumbia  resolver  os  conflitos  com

definitividade,  sem  esquecer  da  complexificação  das  relações  sociais,  passa  o

Direito por uma nova reformulação.

Nesta  parte  da  história,  é  fortalecido  o  poder  do  Estado.  Houve  uma

reorganização sócio-política  que favoreceu o desenvolvimento das navegações e

abertura de novas oportunidades comerciais a partir do intenso contanto com um

mundo novo “além mar”.

Poder-se-ia  chamar  de  primeira  “Globalização”  o  momento  em  que  a

civilização  européia  toma  ciência  da  existência  de  povos  que  possuem

características e formas de organização social singular.

Entre  os  séculos  XVI  e  XVIII,  o  Brasil  esteve  sob  domínio  de  países

europeus (Portugal,  Espanha e Holanda em algumas capitanias por um pequeno

período) cujas normas jurídicas eram as reitoras das relações internas, fixando os

modelos de procedimentos e atos executórios vigentes no país.

Não  era  um  período  em  que  predominava  o  Estado  Democrático  de

Direito, mas sim uma versão assemelhada ao Estado Absoluto.

Foi com a concepção de Estado pós Revolução Francesa, cujos valores

exortados eram, principalmente, a liberdade e a proteção das garantias do indivíduo

em face do Estado, decorrência da passagem do Estado Absolutista para o Estado

Liberal Burguês, que surgiu a crença na incompatibilidade de autuação do Estado-

Juiz prestar uma tutela jurisdicional antes de alguém, sequer, ter violado o Direito.

94 CRUZ, André Luiz Vinhas da.  A evolução histórica das tutelas de urgência: breves notas de Roma à
Idade  Média.  In: Âmbito  Jurídico,  Rio  Grande,  VIII,  n.  22,  ago  2005.  Disponível  em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/%3C?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344&revista_caderno=21>. Acesso em fev 2016.
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Deveras,  somente  após  a  Proclamação  da  República  (1889)  é  que  o

Brasil  inicia  os  seus  primeiros  passos  em  busca  de  se  tornar  um  Estado

Democrático de Direito.

Destarte, quanto ao Direito Processual Brasileiro, somente no século XX é

que o  processo civil  do Brasil,  ainda  impregnado de  fortes influências do direito

português  e  depois  do  direito  italiano,  passou  a  ter  um  espaço  próprio  de

investigação. 

O primeiro momento, que se deu entre a Proclamação da República e o

advento  do  primeiro  código  nacional,  em 1939,  sob o  sistema Constitucional  de

1934, é marcado pela produção de códigos estaduais (que nem todas as unidades

federativas  lograram promulgar)  e  leis  esparsas,  caracterizando-se  pela  falta  de

uniformidade entre as normas processuais dos diferentes entes estatais95.

O  segundo período  inicia-se  pós Constituição  de 1934,  quando houve

atribuição  de  competência  legislativa  centralizada  na  União,  resultando  no

nascimento primeiro Código de Processo Brasileiro, o Código de 1939.

Já nessa época, o CPC de 193996 trazia a previsão de algumas tutelas

acautelatórias, como por exemplo, as constantes dos art. 67597 e art. 67698, dando os

primeiros sinais do que se conceitua hodiernamente na doutrina de “poder geral de

cautela”. Todavia, a efetividade nos Tribunais não tomou o rumo desejado, uma vez

que eles não se mostraram sensíveis à necessidade do uso deste poder e foram

muito  tímidos  na  concessão  de  medidas  cautelares  que  refugissem  do  âmbito

estreito do artigo 67699.

95FRANCO,  Loren  Dutra.  PROCESSO  CIVIL  -  Origem  e  Evolução  Histórica.  p.11.  Disponível  em:
<http://intranet.viannajr.edu.br/revista/dir/doc/art_20002.pdf>. Acesso em 14 fev 2016.
96 BRASIL.  Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de processo civil de 1939. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608 .htm>. Acesso em 15 de fev de 2016.
97Art. 675.Além dos casos em que a lei expressamente o autoriza, o juiz poderá determinar providências para
acautelar  o interesse das partes:  I  -  quando do estado de fato da lide surgirem fundados receios de rixa ou
violência entre os litigantes; II - quando, antes da decisão, for provável a ocorrência de atos capazes de causar
lesões, de difícil e incerta reparação, ao direito de uma das partes; III. - quando, no processo, a uma das partes
for impossível produzir prova, por não se achar na posse de determinada coisa.
98 Art. 676. As medidas preventivas poderão consistir: I – no arresto de bens do devedor; II – no sequestro de
coisa móvel ou imóvel; III – na busca e apreensão, inclusive de mercadorias em trânsito; IV – na prestação de
cauções; V – na exibição de livro, coisa ou documento (arts. 216 a 222); VI – em vistorias, arbitramentos e
inquirições ad perpetuam memoriam; VII – em obras de conservação em coisa litigiosa; VIII – na prestação de
alimentos  provisionais,  no  caso  em que  o  devedor  seja  suspenso  ou  destituído  do  pátrio  poder,  e  nos  de
destituição de tutores ou curadores, e de desquite, nulidade ou anulação de casamento; IX – no arrolamento e
descrição de bens do casal e dos próprios de cada cônjuge, para servir de base a ulterior inventário, nos casos de
desquite, nulidade ou anulação de casamento; X – na entrega de objetos ou bens de uso pessoal da mulher e dos
filhos;  na  separação  de  corpos  e  no  depósito  dos  filhos,  nos  casos  de  desquite,  nulidade  ou  anulação  de
casamento.
99 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.102.
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No terceiro momento,  edita-se o Código de Processo Civil  Brasileiro –

ANTIGO_CPC,  no  ano  de  1973,  como  decorrência  da  modernização  e

industrialização  do  país,  que  passara  de  um  Estado  baseado  numa  economia

eminentemente agrícola para um país de produção industrial pujante.

Como já dito alhures, o Direito anda à reboque da evolução social.

Em tempo, referente ao CPC de 1973, não se pode olvidar da grande

influência das lições Enrique Tullio Liebman absorvidas e implementadas pelo jurista

e ex Ministro da Justiça Prof. Alfredo Buzaid, responsável pelo anteprojeto do CPC

de 1973.

Na verdade, desde o nascimento da Lei nº 5.869/1973, seu autor, Alfredo

Buzaid, já anunciava a intenção de ajustar o texto por via da alteração de vários de

seus dispositivos, o que efetivamente ocorreu durante sua vacatio legis, de modo

que,  ao  entrar  em vigor,  em 1º  de  janeiro  de  1974,  o  ANTIGO_CPC já  estava

reformado100.

Também no Código de Processo Civil de 1973, até há pouco em vigor,

existiam  as  medidas  cautelares,  tendo  os  tribunais  passado  a  utilizá-las  mais

frequentemente após a consolidação do conceito de “poder geral de cautela”. Além

disso,  influenciados  pelo  cientificismo exagerado,  o  legislador  introduziu  um livro

próprio para o processo cautelar, conforme dispunha o artigo 798101.

Entretanto, a existência dessas cautelares, considerando a interpretação

literal  da regra,  tinha o condão apenas “produzir  efeito assecuratório da eficácia

possivelmente  emergente  da  sentença  do  processo  principal,  quando  da

procedência da ação102.

Apesar  de  toda  essa  evolução  e  transformação  do  Estado  Brasileiro,

permanecia a desconfiança com a magistratura, nos moldes existentes logo após a

queda do Ancien Régime de Napoleão103. 

100MEDINA,  Paulo  Roberto  de  Gouvêa.  As  reformas  do  CPC.  Disponível  em:
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205506460174218181901.pdf.>. Acesso em 26 mai. 2015.
101 Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro,
poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
102 ALVIM, Eduardo Arruda. A evolução do direito e a tutela de urgência. Revista Jurídica, Porto Alegre, n.
58, abr. 2009. p.15.
103 PINTO, Flávia Sousa Dantas. O judiciário francês sob a ótica de um juiz brasileiro. Revista da ESMARN
–  Mossoró  –  v.  8,  n.  1,  p.  109  –  136  –  jan/jun  2008.  p.  109-136.  Disponível  em:
<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/viewFile/29/19>.  Acesso
em 15 fev 2016.
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Por isso, em sendo o juiz a voz do Estado na resolução de conflitos entre

privados,  com  a  permanência  deste  sentimento  de  desconfiança,  os  CPCs  não

traziam técnicas e nem davam poderes aos juízes para tutelar preventivamente a

liberdade/propriedade  do  demandado,  o  que  dificultava  ou  até  mesmo

impossibilitava o proferimento de decisões com base em juízos de verossimilhança

com contraditórios e a ampla defesa diferidos.

Esta ideologia perdurou por muito tempo, de modo que somente com a

evolução  da  sociedade  e  transformação  do  Estado  de  Liberal  para  o  Estado

Constitucional  de  Direito,  é  que  a  preocupação  com  a  efetividade  da  tutela

jurisdicional, para concretizar as promessas Constitucionais, passou a ser o centro

das atenções dos processualistas.

Some-se a isso o fato de que o ANTIGO_CPC foi editado em um regime

de exceção, no contexto de ditadura militar, quando havia repressão e muito controle

do  Executivo  sobre  o  Judiciário.  Também por  isso  foram estabelecidas  peias  e

amarras  à  atuação  do  juiz104 o  que  confirma  a  desconfiança  nos  magistrados.

Demais  disso,  àquela  época,  não  existia  demanda  tão  grande  por  parte  da

população em busca do acesso à Justiça.

Tal conjectura, aliada ao rito procedimental rígido, complexo e moroso,

por vezes passou a gerar inefetividade do processo, por não dar ferramentas de

rápida efetivação de direitos.

Mesmo  com  a  criação  das  cautelares  satisfativas,  decorrentes  da

perspicácia dos advogados, que passaram a requerer ao judiciário a “antecipação

dos efeitos da tutela” com base no poder geral de cautela, o fato é que se tratava de

“adaptação” doutrinária e jurisprudencial,  distante do próprio conceito,  natureza e

técnica cautelar105.

O  renascimento do  Brasil  como Estado  Democrático  Constitucional  de

Direito,  ocorrido  com  a  promulgação  da  Carta  Cidadão  de  1988,  bem  como  a

influência da doutrina do neoconstitucionalismo já abordada em seção anterior, fez

crescer em importância o valor da pessoa humana em contraposição aos valores

meramente patrimoniais que norteavam a atividade processual no ANTIGO_CPC.

104 CREMASCO, Suzana Santi. Reforma do Código de Processo Civil não é a solução de todos os problemas
do Judiciário. Disponível em: <http://www.ufmg.br/online/arquivos/01857 7.shtml>. Acesso em 26.05.2015.
105 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela jurisdicional de urgência: Medidas cautelares e antecipatórias.
2. ed. São Paulo: América Jurídica, 2001. p.06.
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A  concepção  neoconstitucionalista  do  Estado,  o  nascimento  dos

chamados novos direitos e a crescente necessidade de sua proteção impuseram a

transformação do processo civil  clássico (liberal),  criando a possibilidade para se

pensar  em  outras  técnicas  de  tutelas  jurisdicionais  preventivas,  com  estrutura

procedimental específica e autônoma, atuantes na prevenção do ilícito, na proteção

do direito contra  o  risco de perecimento,  na garantia  da utilidade do provimento

jurisdicional.

Em resumo, uma nova concepção do direito fundamental de acesso à

Justiça,  a  qual  para  ser  realmente  justa  exige  instrumentos  que  efetivamente

impeçam a prática do ilícito.

Dizendo de outro modo, deixou de ser suficiente que o poder judiciário, no

exercício  de seu  mister,  reconhecesse o  direito  mas não conseguisse garantir  a

reposição do prejuízo derivado do ato ilícito. 

Ao contrário, a concepção de acesso à justiça NÃO se coadunava mais

com o fato da parte que ao ter seu direito lesado ou ameaçado de lesão, ao bater as

portas  do  judiciário,  obtivesse  como  resultado,  depois  de  um  longo  caminho

percorrido pelo processo, um provimento judicial (sentença) que reconhecesse seu

direito, mas não o entregasse, especificadamente, como requerido.

A máxima de que, no processo civil brasileiro, é comum que o titular do

direito “ganhe, mas não leve”, não se coaduna com esta nova concepção do acesso

à justiça, no sentido substancial.106

 Isto  porque  se  verificou  que  as  ferramentas  processuais  até  então

existentes não eram suficientes para dar uma resposta, num tempo razoável,  aos

direitos previstos na Carta Maior. 

Enfim,  percebeu-se que  pouco adiantava  que houvesse  a  previsão  de

diversos direitos, se os mecanismos processuais para sua garantia não conseguiam

lhes dar concretude, efetividade.

Percebeu-se que os instrumentos processuais existentes no processo do

início  do século  XX não atendiam mais  ao direito  de acesso à justiça  de forma

adequada, o que levou à busca por novas formas de tutelar direitos, nascendo as

106 SOUSA, Arlley Andrade de. Análise e crítica do uso das tutelas de urgência no processo eleitoral stricto
sensu.  Revista  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  19,  n.  3919,  25  mar.  2014.  Disponível  em:
<http://jus.com.br/artigos/27091>. Acesso em: 2 set. 2015.
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chamadas tutelas antecipadas, tutelas inibitórias, além das cautelares já existentes,

mas insuficientes para garantir a efetividade do direito material.

Igualmente,  como o  processo  não  é  um fim  em si  mesmo,  mas  uma

ferramenta para que o titular tenha o seu direito material protegido concretamente,

deu-se a tomada de consciência da função instrumental do processo. 

O direito de acesso à justiça ganhou os novos contornos, dando força ao

movimento de vários  setores da sociedade (empresas,  sindicatos,  trabalhadores,

consumidores, servidores públicos, classe política,  e.t.c) e da comunidade jurídica

que clamavam por mudanças.

Estas mudanças fortaleceram a efetividade do processo, simplificaram as

formas e imprimiram celeridade na resposta estatal (poder judiciário) por meio das

técnicas retro mencionadas, as quais permitem a resolução, mesmo que provisória,

de demandas que, se não solvidas imediatamente, farão perecer o direito sub judice.

Foram  várias  reformas  processuais  nas  últimas  décadas,  que  criaram

vários institutos para dar efetividade ao processo. 

Tanto é que diversas e esparsas foram as modificações do ANTIGO_CPC

ao longo de 42 anos, dentre as quais se citam: Lei nº 8.952/94, Lei nº 9.668/98, Lei

nº  10.358/2001,  Lei  nº  11.187/2005,  Lei  nº  11.276/06,  Lei  nº  11.277/06,  Lei  nº

11.280/06, Lei nº 11.382/06, Lei nº 11.419/06, Lei nº 11.441/07 entre outras.

Repito, a efetividade e celeridade do processo judicial têm sido o grande

objetivo pelo qual tem sido guiado o legislador. 

Mais  recentemente,  em 15 de março  de  2015,  o  Congresso  Nacional

editou a Lei nº 13.105 – NOVO_CPC que já foi alterado, em 04 de fevereiro de 2016

pela Lei nº 13.256, o qual entrou em vigor em 16 de março de 2016. 

Esse NOVO_CPC veio  adequar o  sistema processual  nacional  à nova

ordem constitucional e sistematizar alterações esparsas realizadas no CPC de 1973.

Ele trouxe novas nomenclaturas para as tutelas de urgência que serão abordadas

numa próxima seção.

Em conclusão ao presente tópico, insta esclarecer que é possível afirmar

que as mudanças promovidas ao longo dos anos nas normas adjetivas brasileiras

foram responsáveis por um salto de qualidade, na medida em que os procedimentos

passaram  a  ser  tratados  com  maior  coerência,  coesão,  concentração  de  atos,

expressa  previsão  de  oportunidade  de  conciliação,  redução  de  recursos,
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preocupação com a celeridade, técnicas para dar efetividade às questões urgentes

entre outras medidas instrumentais.

3.4 REGULAÇÃO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA NO ANTIGO_CPC E AS  

    MUDANÇAS DO NOVO_CPC.

O regime jurídico das liminares sempre foi, nas palavras de COSTA107 um

Santo Graal da dogmática processual civil.

As tutelas de urgência que se manifestam através das medidas liminares

são tradicionalmente divididas em tutela de urgência cautelar,  tutela  de urgência

satisfativa ou antecipação dos efeitos da tutela e tutela inibitória. 

A inovação trazida pelo novo CPC, denominada tutelas de evidência, não

tem associação com o assunto principal deste trabalho motivo pelo qual não será

tratada a fundo.

Como já tratado nas seções anteriores (3.1 – Conceituação e natureza e

3.3 – Evolução Histórica),  em decorrência  do problema da morosidade do poder

judiciário  brasileiro,  vários  instrumentos processuais  foram sendo adicionados  ao

ANTIGO_CPC objetivando amenizar a lentidão dos processos judiciais.

Mais recentemente o legislador, através da edição do NOVO_CPC, resol-

veu sistematizar as tutelas de urgência (tutela cautelar, antecipada) em um único li-

vro, o Livro V do Código de Processo Civil de 2015, denominado “Da Tutela Provisó-

ria” que subdivide-se em: Título I – Disposições Gerais; Título II – Da Tutela de Ur-

gência.

Abordar-se-ão nesta seção os três tipos de tutela,  averiguando-se seu

regramento  no  código  processual  de  1973  e  suas  alterações  bem  como  as

inovações trazidas pela Lei nº 13.105/2015 – NOVO CPC.

Insta  observar  que  a  apresentação  dos  institutos  a  seguir  têm  plena

relevância  quanto  ao  tema  do  trabalho  pois  o  objetivo  desta  dissertação  é

demonstrar como o uso destes institutos do processo civil podem ser utilizados no

contencioso eleitoral para efetivar o direito de candidatos lesados por propagandas

ilícitas (irregulares ou criminosas), impedindo ou fazendo cessar a conduta proibida

realizada através das redes sociais. 

107 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Tutelas de evidência no Projeto do Novo CPC – Uma Análise dos seus
pressupostos. In ROSSI, Fernando et al(Coord.).O futuro do processo civil no Brasil : uma análise crítica ao
Projeto do Novo CPC. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p.165.
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3.4.1 Tutela Cautelar

Ensina-se  que  quando  o  Estado  (basicamente  o  Estado  Moderno)  se

investiu  na função julgadora,  armando-se a  clássica triangulação processual  –  o

autor da ação, o juiz e o réu-, o grande volume de processos a decidir e a própria

complexidade  crescente  das  causas  submetidas  ao  exame  dos  magistrados

acabaram por gerar um indesejável retardamento na solução dos feitos, iniciando o

pernicioso  processo  de  morosidade  da prestação  jurisdicional,  que  por  sua  vez,

acabou por culminar em uma das primeiras (embora não mais importante) causas

para  o  surgimento  da  providência  cautelar  e,  consequentemente,  das  medidas

liminares, conforme lições de FRIEDE108.

É lícito afirmar que a tutela cautelar ultrapassou diversas fases evolutivas

até  atingir  o  patamar  atual  de  seu  desenvolvimento,  servindo  inclusive  de

antecedente histórico da tutelas antecipadas.

É verdade que no Código de Processo Civil de 1939, já existia o instituto

da tutela cautelar inominada. Todavia, foi a partir da edição do Código de Processo

Civil  de  1973 que  a tutela  cautelar  passou a  ser  utilizado  com mais  frequência,

provocando, de início, um movimento de constante expansão de sua aplicabilidade

prática.

O Código de Processo Civil  de 1973 que, com sua sistematização em

livros para os vários tipos de tutelas possíveis, dedicou um livro próprio ao Processo

Cautelar,  contribuiu  decisivamente  para  crescimento  e  expansão  das  tutelas  de

urgência, na modalidade cautelar.

A  tutela  cautelar  é  um tipo  de tutela  de urgência,  que  visa  garantir  a

eficácia  e  a  utilidade  de  um  provimento  final  perseguido  nos  processos  de

conhecimento  ou  de  execução,  protegendo  a  pretensão  contra  os  riscos  da

morosidade do processo principal.

Trata-se de um meio pronto e eficaz para assegurar a permanência ou

conservação  do  estado  das  pessoas,  das  coisas  e  das  provas,  enquanto  não

atingido o provimento final da tutela de conhecimento.

108 FRIEDE,  Reis.  Aspectos  Fundamentais  das  Medidas  Liminares  em Mandado  de  Segurança,  Ação
Cautelar,  Tutela  Específica  e  Tutela  Antecipada. 3  ed.  rev.  atual.  e  ampl.  Rio  de  janeiro:  Forense
Universitária, 1996. p. 117.
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Ou seja, diferentemente da clássica divisão da atividade jurisdicional do

Estado, qual seja, atividade cognitiva e executiva, o processo cautelar sistematizado

no CPC de 1973 trouxe um tertium genus109 para a jurisdição que mesclou a um só

tempo as funções de processo de conhecimento e de execução.110

Assim, enquanto o processo de conhecimento visa o reconhecimento de

um direito material e o processo executivo objetiva realizar, na prática, um direito já

reconhecido num título, a tutela cautelar tem como finalidade garantir a proteção e o

resguardo de uma pretensão, que é ou será objeto de processo de conhecimento ou

de execução futuros.

Dito de outra forma, a tutela cautelar mira outorgar situação provisória de

segurança para os interesses dos litigantes.

O  processo  -  conjunto  de  atos  encadeados  para  a  obtenção  de  um

provimento jurisdicional - é usualmente lento. Os princípios da ampla defesa e do

contraditório impõem que se dê ao autor e ao réu ampla possibilidade de alegações

endo processuais em defesa de seus direitos e, ainda, que se possibilite a produção

de provas de suas alegações.

Contudo, esse lapso temporal necessário ao processo, ainda que seja o

mínimo suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, pode trazer como

resultado o risco de perecimento do direito discutido em juízo ou a inutilidade do

provimento final, causando prejuízos às partes e, principalmente, à própria função

jurisdicional.

É nesse contexto  que se compreende a tutela  cautelar,  cuja  função é

neutralizar o risco de que a demora na solução do processo (seja de conhecimento

ou de execução) possa trazer como conseqüência o perecimento do direito da parte,

tornando o futuro  provimento jurisdicional  buscado no processo uma providência

absolutamente inútil.

A  tutela  cautelar  é  uma  forma  particular  de  proteção  jurisdicional

predisposta  a  assegurar,  preventivamente,  a  efetiva  realização  dos  direitos

subjetivos ou de outras formas de interesse reconhecidos pela ordem jurídica como

legítimos, sempre que eles estejam sob ameaça de sofrer algum dano iminente e de

109 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela jurisdicional de urgência: Medidas cautelares e antecipatórias.
2. ed. São Paulo: América Jurídica, 2001 p. 490.
110 Ibid. p. 490.
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difícil reparação, desde que tal estado de perigo não possa ser evitado através das

formas normais de tutela jurisdicional.111

Desse pressuposto fundamental, decorrem duas conseqüências: uma de

caráter objetivo, que é a urgência que sempre há de estar presente, de modo a

legitimar a outorga da proteção cautelar; a outra de natureza subjetiva, referente ao

modo pelo qual o órgão judicial deve examinar e decidir a demanda cautelar112

CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO113, por sua vez, afirmam que:

A  atividade  cautelar  foi  preordenada  a  evitar  que  o  dano  oriundo  da
inobservância  do  direito  fosse  agravado  pelo  inevitável  retardamento  do
remédio jurisdicional  (periculum in mora).  O provimento cautelar  funda-se
antecipadamente  na  hipótese  de  um  futuro  provimento  jurisdicional
favorável  ao  autor  (fumus  boni  iuris):  verificando-se  os  pressupostos  do
fumus  boni  iuris e  do  periculum  in  mora,  o  provimento  cautelar  opera
imediatamente,  como  instrumento  provisório  e  antecipado  do  futuro
provimento definitivo, para que este não seja frustrado em seus efeitos.

Quanto a esta  espécie de tutela de urgência,  ressalta-se que o antigo

Código  de  Processo  Civil  (1973)  previa  processos  cautelares  típicos,  o  que  foi

modificado pelo NOVO_CPC que aglutinou todas as tutelas de urgência no seu Livro

V – DA TUTELA PROVISÓRIA.

Ou seja, os procedimentos cautelares específicos descritos no CPC de

1973 sumiram e deram lugar a um procedimento cautelar antecedente genérico, que

servirá para todas as formas de tutela de urgência cautelar, conforme previsto entre

os artigos 305 a 310 do NOVO CPC.

Estas medidas cautelares são as providências tomadas para proteção e

segurança de um bem ou direito, o que se realizava quando em vigor o CPC de

1973  através  dos  processos  cautelares  específicos  como  arresto,  sequestro,

caução, produção antecipada de provas, etc..

Tais medidas cautelares específicas,  apesar de não mais previstas em

capítulos próprios, continuam a poder ser demandadas, só que agora num rito único,

uniforme.

111 SILVA, Ovídio A. Baptista da. GOMES, Fábio.  Teoria Geral do Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: RT,
2000, p. 339.
112 Ibdi. p. 340.
113 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 326.
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Ou seja, com a entrada em vigor do NOVO_CPC, o que houve é que tais

pedidos antecedentes serão feitos e tramitarão nos mesmos autos em que deverão

constar os pedidos principais posteriores.

Não haverá necessidade de autos próprios (art. 308 do NOVO CPC) para

os pedidos cautelares e autos próprios para os pedidos principais. Dizendo de outra

forma,  houve  um verdadeiro  sincretismo  das  formas  de  tutela,  de  modo  que  o

problema levado a juízo seja realizado num só conjunto de autos.

Veja-se  que  o  artigo  301  do  NOVO_CPC114,  de  forma  meramente

exemplificativa, as traz usando a expressão  in fine “qualquer outra medida idônea

para asseguração do direito”.

A  alteração  redacional  introduzida  pelas  disposições  da  Lei.  Nº

13.105/2015  –  NOVO  CPC  manteve  a  substância  do  instituto  das  cautelares

específicas  anteriormente  existentes  no  ANTIGO_CPC,  mas  mudou  a  forma  de

sistematizá-las, não mais as denominando e classificando de forma fechada, mas

sim através  de  uma cláusula  aberta  que permite  a  utilização  de “qualquer  outra

medida idônea para asseguração do direito”.

Assim, as cautelares inominadas que antes eram exceção, agora, torna-

ram-se a regra e estão autorizadas não só no início do processo, como também du-

rante o seu trâmite (cautelares incidentais), procurando–se concretizar uma uniformi-

dade procedimental.

Ou seja, não há mais a previsão de capítulos específicos, com procedi-

mentos e requisitos específicos para todas as medidas cautelares típicas.

Ao contrário, elas foram citadas de maneira genérica, restritas somente

ao art. 301 e ainda com a previsão das chamadas medidas cautelares inominadas.

Portanto, as tutelas de urgências e seus respectivos procedimentos foram ordena-

dos em um único Título, demonstrando que houve uma maior aproximação entre a

tutela cautelar e a tutela antecipada.

É  o  que  se  extrai  da  interpretação  do  art.  300,  §2º115 c/c  art.  305 do

NOVO_CPC.

Por fim, no que tange aos pressupostos para utilização da tutela cautelar,

conforme lições do clássico SILVA116, têm-se: sumariedade da cognição (fumus boni

114 Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento
de bens,  registro  de protesto  contra  alienação de bem e qualquer  outra medida idônea para asseguração do
direito.
115 Art. 300. [...]  § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
116 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1998.p.68-84.
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iuris), iminência de dano irreparável (periculum in mora), temporariedade, situação

cautelanda e sentença mandamental.

Atente-se  que  as  mudanças  trazidas  pela  Lei  nº  13.105/2015-

NOVO_CPC não alteraram substancialmente a natureza da tutela cautelar nem seus

pressupostos ensinados acima. É que a mudança de nomenclatura dada pelo novel

diploma não alterou a essência do instituto.

Senão veja-se.

A  sumariedade  da  cognição  e  iminência  de  dano  irreparável  está

expressa no art. 300 do NOVO CPC117.

Por  sua vez,  a tutela  cautelar antecedente encontra-se no art.  305 do

NOVO_CPC118

Ora, a expressão “houver elementos” do art. 300 c/c “indicará a lide e seu

fundamento”  do  art.  305  refere-se  ao  que  o  mestre  Ovídio  Baptista  chama  de

“situação  cautelanda”;  a  expressão  “probabilidade  do  direito”  do  art.  300  c/c  “a

exposição sumária do direito” do art.305 nada mais é que sumariedade de cognição

ou fumus boni iuris; o texto “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

de  ambos  os  artigos  compreendem  o  que  se  chama  de  iminência  de  dano

irreparável (periculum in mora).

Já o pressuposto temporariedade pode ser extraído da interpretação dos

artigos art. 300, §3º119 c/c art. 309120 do NOVO CPC, enquanto o pressuposto de

sentença mandamental  decorre  da própria  natureza  do provimento que defere  a

tutela, nos termos postos no art. 300, §2º121 c/c art.308122 do NOVO_CPC.

117 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifo nossos)
118 Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a
lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.” (grifo nossos).
119 Art. 300. [...]  § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
120 Art. 309.   Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido
principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III - o juiz julgar improcedente o pedido
principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único.  Se por qual-
quer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.
121 Art. 300. [...]  § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
122 Art. 308.  Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trin-
ta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não de-
pendendo do adiantamento de novas custas processuais. § 1º O pedido principal pode ser formulado conjunta-
mente com o pedido de tutela cautelar. § 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do
pedido principal. § 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação
ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do
réu.§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.
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3.4.2 Tutela Satisfativa ou Antecipação dos Efeitos da Tutela 

A  segunda  espécie  de  tutela  de  urgência,  incluída  no  ANTIGO_CPC

(Título  VII  –  Do  Processo  e  do  Procedimento,  do  Livro  I  –  Do  Processo  de

Conhecimento)  pela  lei  n.º  8.952/94,  trazida  também  para  o  NOVO_CPC,  é  a

denominada tutela antecipada.

A tutela satisfativa ou antecipada também denominada, por doutrinadores

de  nomeada  reputação,  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  representou  uma

importante novidade em nosso sistema processual.

A  introdução  pelo  ANTIGO_CPC  da  possibilidade  de  uso  do  referido

instituto nos processos de conhecimento teve como um dos objetivos dividir o ônus

do tempo do processo para ambas as partes.

Tal  instituto  permite  que  o  autor  tenha  seu  pedido  atendido  de  forma

parcial ou integral antes do julgamento definitivo da lide, proporcionando ao autor a

fruição total ou parcial do direito.

Apesar de sua introdução no CPC, com essa denominação, ter se dado

em 1994,  a  antecipação dos efeitos da tutela  já  era  utilizada na  praxis forense,

mesmo antes da Lei n.º 8.952/94. Isto porque já existia previsão legal de liminares

com  natureza  de  tutela  antecipada  antes  de  1994,  conforme  se  depreende  de

normas reguladoras das ações possessórias e de alimentos.

Na verdade, a inovação do artigo 273 do Código de Processo Civil  de

1973,  com suas  ulteriores  modificações  operadas  pela  Lei  n.  10.444/02,  diziam

respeito à possibilidade de concessão de tutela antecipada em qualquer modalidade

de ação de conhecimento, ou seja, dentro do próprio procedimento ordinário.

Quando do seu surgimento, a doutrina concentrou muito tempo em buscar

fazer a distinção dos institutos da tutela cautelar e da tutela antecipada.

Autores como SILVA123 e  MARINONI  et  al124 lecionam que a diferença

entre as cautelares e a antecipação de tutela associa-se a idéia de satisfatividade

(por  isso  nome  tutela  satisfativa)  desta  última,  enquanto  as  primeiras  apenas

asseguram o resultado útil do processo.

123 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 37.
124 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. Processo Cautelar. 2 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p.23.
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FILHO125, por sua vez, aduz que:

A tutela antecipada não se qualifica como ação judicial, mas como pedido
formulado pelo autor (e somente pelo autor) na petição inicial ou por meio
de peça avulsa, no curso do processo e após a apresentação da inicial, com
a pretensão  de que  o  promovente  conviva  com os  efeitos  da  sentença,
antes  desta  ser  proferida  pela  autoridade  judicial,  com  evidente  índole
satisfativa.

Resumindo, tutela antecipada ou satisfativa (ou antecipação dos efeitos

da tutela) é uma modalidade de tutela de urgência que pode ser definida como o

deferimento provisório do pedido do autor, no todo ou em parte, antes da sentença

final de mérito.

Apesar da diferenciação feita acima, de fato, os pontos de convergências

entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, quais sejam, o fator tempo, a cognição

sumária, a não definitividade da concessão deferida, a postergação do contraditório

para  o  deferimento  da  medida  in  limini fazem  com  que,  nas  lições  de

DINAMARCO126, essas diferenciações não sejam tão importantes.

Tanto é assim que, já no ANTIGO_CPC, era possível a fungibilidade entre

tais instrumentos, nos termos prescritos do hoje revogado art. 273, § 7º.127

Essa fungibilidade foi necessária em virtude da insegurança na escolha

entre  as  duas  formas  de  tutela  em  razão  das  divergências  de  interpretação

doutrinárias e jurisprudenciais.

Nas palavras de MORAIS128:

A distinção entre as tutelas de urgência, que parecia primordial,  cedeu à
necessidade  de  uma prestação  jurisdicional  mais  efetiva.  Aliás,  isto  tem
ocorrido frequentemente. Há uma tendência atual do abandono da técnica,
do formalismo, em prol da efetividade e da celeridade processual. Inclusive,
muitas  das  mudanças  de  posicionamentos,  em  termos  jurisprudencial  e
doutrinário, ocorreram em razão da incidência destes princípios e o mesmo
se verifica pela proposta do Novo CPC.

125 FILHO, Misael Montenegro. Processo Civil para concursos públicos. São Paulo: Método, 2007. p.238.
126 DINAMARCO, Candido Rangel. Nova era no processo civil. São Paulo: Malheiros, 2004. p.55.
127 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela preten-
dida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
[...] § 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz,
quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuiza-
do.
128 MORAIS, Maria Lúcia Baptista. Tutelas de urgência e as de evidência- especificidades e efeitos In ROSSI,
Fernando et al(Coord.).O futuro do processo civil no Brasil : uma análise crítica ao Projeto do Novo CPC.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p.447.
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Dizendo de outra forma: o importante não é o nome do que foi postulado,

mas a concreta necessidade jurisdicional pretendida.

O NOVO_CPC abraçou as ideias trazidas  pelas reformas esparsas do

ANTIGO_CPC inovando quanto  à nomenclatura  e  forma de sistematização,  mas

mantendo a essência dos institutos.

No Livro V do NOVO_CPC, traz-se a nomenclatura Tutela Provisória para

englobar as tutelas de urgência. As tutelas de urgência são previstas como cautelar

ou antecipada, nos termos do art. 294, Parágrafo Único do NOVO_CPC129. Deste

dispositivo se extrai a fungibilidade.

Na esfera do contencioso eleitoral, o uso de tais ferramentas processuais

não está expresso, sendo necessária uma interpretação sistêmica da Lei das Elei-

ções, do NOVO_CPC e da Resolução, editada a cada eleição pelo TSE130, que regu-

lamenta as representações, reclamações e direitos de resposta, o que será visto no

capítulo 4 desta obra.

3.4.3 Tutela Inibitória

A Constituição da República de 1988 prescreve,  no seu art.  5º,  inciso

XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio do

acesso à justiça131.

Atente-se que na parte final  do dispositivo há referência à ameaça de

lesão a direito, o que para os processualistas defensores do processo numa ótica

constitucional,  é  o  fundamento  legitimador  da  chamada  tutela  preventiva  ou

inibitória.

Para MARINONE132:

129 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provi-
sória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
130 Por exemplo, nas eleições de 2010 vigorou a Resolução TSE nº 23.193/2009, nas eleições de 2012 vigorou a
Resolução TSE nº 23.367/2011, nas eleições de 2014 a Resolução nº 23.398/2013 e na de 2016 que se aproxima
vigorará a Resolução TSE nº 23462/2015.
131 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiro e aos
estrangeiros residentes no País,  a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguinte: [...] XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário  lesão ou
ameaça de lesão a direito.
132 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  TUTELA  INIBITÓRIA  E  TUTELA  DE  REMOÇÃO  DO  ILÍCITO.
Academia  Brasileira  de  Direito  Processual  Civil.  p.  01.  Disponível
em:<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Luiz%20G%20Marinoni(2)%20-%20formatado.pdf>. Acesso em 16
abr de 2013.
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A tutela inibitória é prestada por meio de ação de conhecimento, e assim
não  se  liga  instrumentalmente  a  nenhuma  ação  que  possa  ser  dita
“principal”.  Trata-se  de  “ação  de  conhecimento”  de  natureza  preventiva,
destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. A sua
importância  deriva  do  fato  de  que  constitui  ação  de  conhecimento  que
efetivamente pode inibir o ilícito.

Como  já  abordado  nas  seções  anteriores,  a  preocupação  com  a

efetividade  dos  direitos  constitucionais  bem  como  a  existência  de  ferramentas

processuais que garantam sua proteção,  consequência do novo perfil  de  Estado

Constitucional  de  Direito,  fez  surgir  a  ação  inibitória  ou  preventiva,  inserida  no

contexto das tutelas inibitórias.

As ameaças de lesão a direitos a serem protegidas pela tutela inibitória

correspondem àquelas de conteúdo não patrimonial, cujo ressarcimento por meio de

indenização não é suficiente para restaurar a situação ao status quo ante.

São os direitos mais importantes, mais caros aos indivíduos (invioláveis,

imprescritíveis e indisponíveis) que merecem a tutela inibitória ou preventiva, já que

pela  sua importância  e  pela  impossibilidade de retornarem à situação anterior  à

lesão, tornariam a tutela posterior ineficaz.

Assim, o fundamento da tutela inibitória é o próprio direito material decla-

rado e protegido constitucionalmente.

Atente-se que, no atinente às representações eleitorais por propaganda

eleitoral irregular (ilícita ou criminosa), muitas vezes a mera sanção pecuniária pre-

vista em lei para o autor do ilícito não é suficiente para fazer retornar ao status quo

ante, sendo o prejuízo à honra do lesado ou mesmo a sua candidatura irreversível,

uma vez que o certame eleitoral se dá em curto espaço de tempo. 

Ademais, o uso irregular da propaganda eleitoral fere não só o direito do

candidato lesado, mas a própria legitimidade do pleito, “direito difuso dos eleitores”.

Vicia  também a legitimidade  do  eleito  beneficiado  pela  propaganda irregular,  de

modo que a ferramenta processual da lei das eleições (representação por propagan-

da eleitoral irregular) não alcança a teleologia de inibir e reprimir propagandas ilícitas

de modo a concretizar uma eleição legítima e honesta.

É por isso que MARINONI133 ensina:

Ora,  se  a  própria  Constituição  afirma  a  inviolabilidade  de  determinados
direitos  e,  ao  mesmo  tempo,  diz  que  nenhuma  lei  poderá  excluir  da

133 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.3.
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apreciação do Poder Judiciário “ameaça a direito”, não pode restar qualquer
dúvida de que o direito de acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, CF) tem como
corolário  o  direito  à  tutela  efetivamente  capaz  de impedir  a  violação  do
direito.
Na verdade, há direito  fundamental à efetividade da tutela jurisdicional e,
assim,  direito  fundamental  à  tutela  preventiva,  o  qual  incide  sobre  o
legislador  -  obrigando-o  a  instituir  as  técnicas  processuais  capazes  de
permitir  a tutela preventiva – e sobre o juiz - obrigando-o a interpretar as
normas processuais de modo a delas retirar instrumentos processuais que
realmente viabilizem a concessão de tutela de prevenção.

Conceituada  e  expressos  os  fundamentos  constitucionais  da  tutela

inibitória, passa-se a análise de seus pressupostos.

A ação inibitória se volta contra a possibilidade do ilícito, mirando para o

futuro,  não  tendo  relação  alguma  com  o  ressarcimento  do  dano  e,  via  de

consequência,  com  os  elementos  para  a  imputação  ressarcitória,  quais  sejam,

elementos subjetivos, culpa ou dolo.

Igualmente, a tutela inibitória não necessita sequer da probabilidade do

dano, bastando a simples probabilidade de ilícito (ato contrário ao direito). Ou seja, a

proteção via tutela inibitória se destina a prevenir o pressuposto do dano, aquilo que

ocorre antes dele; o ato ilícito.

Para os fins do contencioso eleitoral, essa espécie de tutela é essencial

quando da ocorrência de propagandas ilícitas, seja no mundo físico, seja no mundo

digital. 

Ora, se há um direito a um processo eleitoral legítimo e um direito à honra

dos candidatos que exclui um fazer ilícito ou uma regra eleitoral prescrevendo que

determinada conduta não pode ser realizada, a mera probabilidade de ato contrário

a tal direito ou regra é suficiente e necessária para a utilização da tutela jurisdicional

inibitória.

Assim, verificando-se que a tutela inibitória visa à prevenção do ilícito, não

há necessidade da alegação de dano, estando, pois, o réu impedido de discuti-lo e o

juiz dispensado de determinar a produção de provas em relação a ele.

É verdade, todavia, que há casos em que há uma simultaneidade entre

ato ilícito e dano, podendo ambos ocorrer ao mesmo tempo. 

Nessas situações, a probabilidade do dano deve ser objeto de apreciação

pelo magistrado, devendo o autor aludir a ele e o réu, obviamente, discuti-lo, não

podendo a prova ignorá-lo.
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Fora  dessas  circunstâncias,  vige  a  restrição  da  cognição  sobre  a

realização  do  ato  contrário  ao  direito,  não  só  porque  essa  é  a  única  forma de

concretizar o desejo da norma que estabelece uma proibição exatamente para evitar

o  dano,  mas  também  porque,  em  determinados  casos,  são  proibidas  ações

contrárias ao direito, mesmo que não possam provocar dano.

Entretanto, no que se refere à propaganda eleitoral que é manifestação

dos  direitos  fundamentais  à  informação,  à  liberdade  de  expressão  e  de

comunicação, à vedação à censura entre outros, tratados no capítulo 2, seção 2.1

desta  obra,  nasce  um  dilema  ou  conflito  de  direitos  fundamentais  nos  termos

percebidos por DWORKIN134 e ALEXY135.

Tal dilema exige averiguar que tipo de tutela inibitória está autorizada pela

Constituição Federal, já que da mesma forma que se garante a honra, a intimidade,

dignidade  dos  candidatos  como  direitos  fundamentais,  se  prevêem  também  os

direitos acima referidos, dando-se ênfase à vedação da censura.

Isto posto, considerando que existem três modalidades de tutela inibitória

quais sejam, a) para impedir a prática de ilícito, ainda que nenhum ilícito anterior

tenha sido produzido pelo réu; b) para impedir  a continuação do ilícito e c) para

impedir que se repita o ilícito anterior, quais poderiam ser utilizadas nos certames

eleitorais?

Seria possível o uso da primeira espécie de ação inibitória - para impedir

a prática de ilícito - no âmbito do contencioso eleitoral de propaganda?  Isso não

seria uma forma de censura?

A resposta a  essa pergunta  ficará  para o  próximo capítulo (Cap.  4)  e

exigirá análise dos valores e princípios em conflito, a partir de julgamentos dados

pelo STF em casos que não trataram, especificamente, de questões eleitorais, mas

em que há a mesma razão de direito. 

Isto porque a tutela inibitória para impedir propagandas eleitorais ilícitas é

a mais perigosa para o processo eleitoral lato sensu.

Em relação às duas outras formas de tutela inibitória -  para impedir  a

continuação  do  ilícito e  para  impedir  que  se  repita  o  ilícito  anterior –,  não  se

134 DWORKIN, R. M. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 38-46.
135 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. p. 416-432
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vislumbra maiores conflitos de princípios e valores, já que nelas, o ato ilícito “está

ocorrendo” ou “já ocorreu”, atuando a Justiça Eleitoral para corrigir as ilegalidades.

Encerrando este capítulo, mirando resumi-lo, traz-se um quadro compara-

tivo entre as três espécies de tutela até agora abordadas, de modo a esclarecer o

que foi explicado. 

A inspiração para sua elaboração partiu da obra de DIDIER JUNIOR136,

mas não olvidou, o autor, em atualizá-la com base nas disposições do NOVO_CPC,

bem como acrescentar as nuanças da tutela inibitória.

136 DIDIER JÚNIOR, Fredie et al.  Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório,
teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v.2. 5 ed rev. e atua.
Salvador: Jus Podivm, 2010. p. 462.
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ATRIBUTOS TUTELA ANTECIPADA TUTELA CAUTELAR TUTELA INIBITÓRIA

Função Dar  eficácia imediata à tutela
pretendida  ao  fim  do
processo.

Assegurar a futura eficácia
da tutela pretendida ao fim
do processo. 

Impedir  o  início  ou  a
continuação  do  ato  ilícito
prevenindo-o  ou  o  fazendo
cessar.

Natureza Atributiva  (satisfativa)  ou
conservativa (cautelar).  

Sempre  conservativa
enquanto  houver  risco ao
resultado útil do processo.

Satisfativa  na  medida  em  que
concede,  in  limini,  o  pedido  e
cautelar na medida que proteje o
direito material que seria lesado
pela conduta.  

Pressupostos
(Verossimilhança)

Com  o  art.  300  do
NOVO_CPC os  pressupostos
de verossimilhança passaram
a ser os mesmos:
“houver  elementos  que
evidenciem  a  probabilidade
do direito”

Com  o  art.  300  do
NOVO_CPC  os
pressupostos  de
verossimilhança passaram
a ser os mesmos:
“houver  elementos  que
evidenciem  a
probabilidade do direito”

Pode-se considerar os previstos
no  art.  300  do  NOVO_CPC,
“houver  elementos  que
evidenciem a probabilidade do
direito” Nesse caso, o “direito”
de não ser lesado pelo ato ilícito
em  curso  ou  na  iminência  de
iniciar-se.

Pressupostos
(urgência)

Com  o  art.  294,  Parágrafo
Único  do  NOVO_CPC,  a
urgência  tornou-se  requisito
comum.

Com o art. 294, Parágrafo
Único  do  NOVO_CPC,  a
urgência   tornou-se
requisito comum.

Com o art. 294, Parágrafo Único
do  NOVO_CPC,  a  urgência
tornou-se requisito comum.

Momentos em que
podem ser
requeridas

Antecedente  (prévia  ao
pedido principal) ou Incidental
(durante o trâmite da lide)
Com  o  art.  294,  Parágrafo
Único

Antecedente  (prévia  ao
pedido  principal)  ou
Incidental  (durante  o
trâmite da lide)
Com o art. 294, Parágrafo
Único

Prévia à ocorrência do ilícito ou
concomitante  à  ocorrência  do
Ilícito, ou posterior a ocorrência
do ilícito.

Cognição Sumária  passível  de
reapreciação  e  revogação  a
qualquer  tempo  enquanto
perdurar o processo.
Art. 296 do NOVO_CPC.

Sumária  passível  de
reapreciação e revogação
a  qualquer  tempo
enquanto  perdurar  o
processo.
Art. 296 do NOVO_CPC.

Sumária  passível  de
reapreciação  e  revogação  a
qualquer  tempo  enquanto
perdurar o processo.
Art. 296 do NOVO_CPC.

Temporariedade
(eficácia)

Temporária  (se  conservativa
ou se satisfativa revogada ou
reformada  por  recurso)  ou
Perpétua  (se  satisfativa  não
for  revogada,  não  for
interposto  recurso  ou
interposto  recurso  seja
confirmada)
Art. 304 do NOVO_CPC

Temporária 

Temporária (se conservativa ou
se  satisfativa  revogada  ou
reformada  por  recurso)  ou
Perpétua (se satisfativa não for
revogada,  não  for  interposto
recurso  ou  interposto  recurso
seja  confirmada).Art.  304  do
NOVO_CPC

Impossibilidade de
Concessão

Não  será  concedida  quando
houver  perigo  de
irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Art. 300, § 3º do NOVO_CPC

Sempre  pode  ser
requerida se presentes os
requisitos.

Sempre  pode  ser  requerida  se
presentes os requisitos.

Tabela 01 – Traços Distintivos entre Tutela Satisfativa ou (antecipação dos efeitos da tutela), Cautelar e Inibitória137

137 Nota Explicativa. A tabela acima foi inspirada na obra do professor FREDIE DIDIER JÚNIOR, devidamente
referenciada na nota de rodapé 135. Todavia, considerando que a referida obra fora editada em 2010, os artigos
de lei citados na tabela original estão em desacordo com a numeração do Novo CPC, motivo pelo qual foi
necessária a sua atualização. Demais disso, na tabela originária, não há a terceira coluna, a qual foi criada com
originalidade pelo mestrando uma vez que diz respeito diretamente ao tema da presente dissertação.
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4 TUTELA INIBITÓRIA PREVENTIVA versus VEDAÇÃO À CENSURA

O presente capítulo abordará um relevante dilema que se põe entre o

papel da Justiça Eleitoral responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral e os

direitos fundamentais à liberdade de expressão e vedação à censura, pressupostos

e arrimo do exercício da propaganda eleitoral, num aparente conflito de princípios

constitucionais.

Conforme tratado no capítulo 2, seções 2.1 e seções 2.2, as diferentes

formas  de  propaganda  política  tem  fundamento  direto  da  Constituição,  estando

regulamentada na Lei dos Partidos Políticos e na Lei das Eleições.

Rememorando também a guinada jus filosófica do neoconstitucionalismo,

não há mais dúvida de que todo ordenamento infraconstitucional deve ser analisado

e  aplicado  obedecendo-se  os  princípios,  valores  e  regras  extraídos  do  texto

constitucional, mormente os direitos fundamentais. 

Essa nova perspectiva impõe uma atuação do Estado, inclusive do poder

judiciário, mais precisamente da Justiça Eleitoral, com o respeito incondicional aos

direitos fundamentais.

Dentre  os  direitos  fundamentais  mais  caros  para  regime  democrático,

tem-se o direito fundamental à liberdade de expressão e vedação à censura. Ora,

ela (liberdade de expressão e vedação à censura) são a condição sine qua non para

a efetiva participação democrática não só para candidatos, mas também para os

eleitores.

A  possibilidade  das  mais  diferentes  e  inusitadas  opiniões  serem

externadas de forma aberta, sem o receio de, com isso, contrariar-se a opinião do

próprio Estado ou da opinião majoritária é fundamental!

Por outro lado, há o dever da Justiça Eleitoral de fiscalizar e sancionar os

abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão. Tanto é que a lei traz as

condutas proibidas, os prazos limitadores para a realização da propaganda política e

eleitoral,  os  crimes  de  propaganda,  as  sanções  respectivas  e  as  ferramentas

processuais adequadas a fazê-lo.

Nesse sentido,  entende-se relevante a  análise sobre a legitimidade da

Justiça Eleitoral, por meio da tutela inibitória preventiva, realizar controle/fiscalização

prévia sobre possíveis ilícitos de propaganda eleitoral.
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Trazendo novamente as disposições do art. 5º incisos IV, IX e XIV, tem-

se:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
[...]
IX  -  é livre  a expressão da atividade intelectual,  artística,  científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
[...]
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Resta evidente a importância dada pelo constituinte originário ao tema

“liberdade de expressão do pensamento e vedação da censura”.

Reforça-se: A liberdade de expressão, sobretudo na política e durante as

eleições, é o suporte vital de um regime que se pretende democrático!

Atente-se  que  o  inciso  V  do  art.  5º138 prevê  direito  de  resposta  e

indenização  por  dano  moral  ou  a  imagem,  algo  que  pelo  elemento  lógico  de

interpretação139 só pode efetuar-se a posteriori.

Donde se  extrai,  conforme lições  de MARTINS e DIMOULIS140,  que o

Estado-Juiz  -  entenda-se  Justiça  Eleitoral  –  ao  atuar  limitando  e  fiscalizando  a

propaganda eleitoral, devido à concorrência de direitos fundamentais como no caso

de propaganda eleitoral ilícita em que conflitam a “dignidade do candidato lesado

pela propaganda (Art. 1º, inciso III da CF/88141)”, “o direito fundamental do eleitor à

informação (Art.  5º,  inciso XIV  da  CF/88)”  e  “observância  da  legalidade  (art.  5º,

inciso II da CF/88142)” por um lado, e “liberdade de expressão e “vedação à censura”

(art.  5º,  inciso  IX  da  CF/88)”  por  outro,  NÃO  PODE  CONCEDER  DE  TUTELA

INIBITÓRIA PREVENTIVA!

Ora,  a  tutela  inibitória  preventiva  requerida  numa  representação  por

propaganda eleitoral,  mesmo que  demonstre  os  requisitos  da  tutela  de urgência

(elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano) NÃO DEVE

138 Art. 5° [...]. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
139 CANOTILHO, J. J. Gomes.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina,
2003. p. 1195.
140MARTINS, Leonardo. DIMOULIS, Dimitri.  Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5 ed. ver. atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2014. p. 129-175, 234.
141 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Dis-
trito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da
pessoa humana; [...]
142 Art. 5° [...]. II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;[...]
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ser concedida já que exige uma análise prévia do conteúdo da propaganda a ser

cerceada, o que configura verdadeira de censura.

Relembre-se que o inciso IX do art. 5º da CF/88 proíbe à censura e a

exigência  de  licença  para  o  exercício  livre  da  expressão  da  atividade  de

comunicação, um dos fundamentos da propaganda eleitoral.

Não bastasse os valores e princípios constitucionais elencados acima (e

para o neoconstitucionalismo basta), a legislação infraconstitucional traz disposições

claríssimas vedando a atuação preventiva do juiz eleitoral no que toca à propaganda

eleitoral por meio de tutela inibitória preventiva, confirmando o valor constitucional da

liberdade de expressão. 

São  exemplos  de  regras  infraconstitucionais  previstas  na  Lei  das

Eleições143.

Além disso, todas as modalidades de propaganda eleitoral ilícita possuem

sanções máximas previstas na Lei das Eleições, normalmente na forma de multa, só

podendo  responsabilizar-se  o  beneficiário  da  propaganda  irregular  se  for

comprovado seu prévio conhecimento, nos termos do art. 36, § 3º da Lei n 9.504/97

c/c art. 40-B, Parágrafo Único ambos com redação dada pela Lei nº 12.034/2009144.

143 Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de pro-
paganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser edita-
dos sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. [...] Art. 39. A realização de qualquer ato de pro-
paganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.  § 1º O candida-
to, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, vinte
e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito
contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. [...] Art. 41. A propaganda exercida nos termos da le-
gislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou
de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.  § 1o O poder de
polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribu-
nais Regionais Eleitorais. § 2o  O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas
ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na inter-
net. [...] Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e
c do inciso IV do § 3odo art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica.
144 Art. 36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...] § 3º A
violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o
seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.[...]Art. 40-B. A representação re-
lativa 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 re-
tirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossi-
bilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
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Ou seja, a tutela inibitória preventiva com fixação de astreintes, se fosse

possível  ser  realizada  pela  Justiça  Eleitoral,  não  poderia  superar  a  sanção

pecuniária regulada na Lei das Eleições sob pena de ilegalidade.

Repita-se, nos termos do que ensina CERQUEIRA145:

do princípio da livre manifestação do pensamento, da comunicação social e
da vedação da censura extrai-se que, no que tange à Propaganda Eleitoral,
a  intervenção  da  Justiça  Eleitoral  deve  se  dar  sempre  a  posteriori,
repressivamente, não se admitindo censura prévia de meios de propaganda
político/eleitoral.

Essa é a tese que se defende nesta obra,  inclusive com substrato  na

jurisprudência  reiterada  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  julgados  que  serão

apresentados a seguir.

Todavia,  há  de  decisão,  proferida  pelo  Ex-Ministro  do  TSE,  Admar

Gonzaga,  em  que  se  concedeu,  liminarmente,  tutela  inibitória  preventiva,  nas

eleições de 2014, contra publicações da Revista VEJA.

É importante destacar, mirando atentar para um problema ontológico do

sistema  de  preenchimento  das  Cortes  Superiores,  principalmente,  no  caso  do

Tribunal Superior Eleitoral que, em último grau chancelará o resultado das Eleições

Presidenciais, que o Ministro Admar Gonzaga, até as eleições anteriores havia sido

advogado contratado que atuava até 2013 perante o TSE, na defesa dos interesses

da Presidente Dilma Roussef. 

Mas não me debruçarei sobre essa questão fundamental, pois não é o

objetivo e o foco deste trabalho, deixando para o leitor, apenas, refletir se é razoável

que pessoas que defenderam os interesses de clientes sejam nomeadas por estes

mesmos  clientes,  para  julgá-los  em pleitos  vindouros.  Existe  alguma  lógica  que

permita concluir que o princípio mais básico que deve haver num Juiz, qual seja, a

imparcialidade, existirá?

Retornando  ao  tema.  O  caso  em  tela  tratou-se  da  Representação  nº

178163,  originária  do  DF,  cujo  relator  foi  Ex-Ministro  Admar  Gonzaga  que,

monocraticamente,  atendeu  em 24 de  outubro  de  2014,  às  vésperas  do  dia  da

votação das eleições de 2014, o pedido tutela inibitória preventiva da coligação da

145 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua e outros. Tratado de Direito Eleitoral: Tomo IV. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008. p.236.
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candidata Dilma Rousseff e proibiu a revista VEJA de fazer publicidade da edição

que circularia no final de semana exato ao dia da votação do pleito de 2014. 

Na  reportagem  de  capa,  o  doleiro  Alberto  Youssef,  em  processo  de

delação premiada, afirmava que Dilma e o ex-presidente Lula sabiam dos desvios na

Petrobras146. 

Os argumentos da Coligação Força do Povo, que reunia, há época, os

partidos PT, PMDB, PSD,  PP,  PR,  PROS, PDT,  PCdoB e PRB,  em defesa dos

interesses da candidata Dilma Roussef, aduziam que:

[...]  em que pese o conteúdo das matérias - assim como inúmeras outras
partes da Revista -  sejam absolutamente propositais,  no sentido de des-
construção do partido [dos Trabalhadores] e de seus candidatos, busca-se,
com a presente demanda, tão somente, evitar que a Representada se valha
de meios de comunicação proibidos na Lei Eleitoral para divulgação de pro-
paganda eleitoral. [...] o órgão de imprensa aqui representado antecipou a
veiculação da edição da Revista Veja nº 2.397[...]que, ordinariamente, che-
garia às bancas no domingo, para sexta feira, dia 24 de outubro, e o fez
com nítida intenção de tumultuar a lisura do pleito eleitoral do próximo do-
mingo. [...] haver tentativa da Revista de influir no jogo eleitoral e prejudicar
as Representadas, [...] na noite de ontem, a Revista teria postado em seu
facebook, com 5,4 milhões de seguidores, notícia com o título “Tudo o que
você queria saber sobre o escândalo da Petrobras: Dilma e Lula sabiam”;
[...] o pedido da presente representação  é exclusivamente inibitório, ou
de obrigação de não fazer, nos termos do art. 461 do Código de Processo
Civil.   [...]  Requerem assim a concessão de liminar, autorizada pelo § 3º,
acompanhada de imposição da multa prevista no § 4º, ambos do citado dis-
positivo, [...] a concessão de ordem liminar, inaudita altera pars, para o fim
de determinar à Representada, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais) por veiculação proibida, que se abstenha de divulgar a Re-
vista e seu conteúdo em qualquer dos meios proibidos pela Lei das Elei-
ções: rádio, televisão, outdoor, link patrocinado - ou qualquer outro meio de
propaganda  paga  na  internet.  
No mérito, solicitam seja imposta à Representada a proibição definitiva de
divulgação da edição nº 2.397 da Revista nas formas proibidas de propa-
ganda eleitoral, sob pena de multa [...].147

O  Ministro  Relator  abriu  prazo  para  defesa  da  VEJA  que  trouxe  os

seguintes argumentos:

[..]  A liberdade de comunicação e de  atividade econômica são garantias
previstas constitucionalmente (art. 5º, IV, IX, XIV; art. 170: art. 220, caput e
§ 2º), ficando desde já prequestionados, e não podem ser sufocadas por

146Notícia  extraída  do  sítio  do  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Disponível  em:
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Outubro/concedido-direito-de-resposta-a-coligacao-de-dilma-
na-revista-veja> Acesso em 02 jun 2016.
147BRASIL Tribunal Superior Eleitoral. Decisão Liminar nos autos da Representação nº 178163, originária do
DF.  Relator  Ministro  Admar  Gonzaga.  Disponível  em:
<http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do>. Acesso em 02 de jun. 2016.



72

medidas  de  cunho  censor  sob  a  alegação  de  imaginária  propaganda
eleitoral,  quando na verdade a finalidade maior é impedir  a imprensa de
divulgar  assunto  que  a  sociedade  tem  o  direito  de  tomar  conhecimento,
consoante  art.  5º,  XIV,  da  CF.[..]  Não  houve  ilícito  algum  na  matéria
publicada na edição e tampouco nas propagandas de divulgação da revista,
de modo que a Representada agiu no seu estrito direito constitucional.[...]
De  qualquer  forma,  a  Representada  apresentou  defesa  e  aguarda
julgamento  final,  pois  também entende que não houve qualquer  violação
eleitoral.  [..]  Por  todo  o  exposto,  sendo  certo  que  inexiste  disposição
constitucional ou legal a impedir a veiculação de propaganda de revista que
ostenta conteúdo lícito, a Representada requer seja julgada improcedente,
revogando-se a medida liminar deferida(...)148.

O  Ministério  Público  Eleitoral  que  oficiava  perante  o  TSE,  na  época

representado pelo Sr.  Eugênio José Guilherme de Aragão (que coincidentemente

veio  a  ser  nomeado  em  confiança  pela  Presidente  República  Dilma  Roussef,

Ministro da Justiça), assim se manifestou:

ELEIÇÕES  2014.  PROPAGANDA  ELEITORAL  NEGATIVA.  PEDIDO  DE
LIMINAR. ANÚNCIO COMERCIAL. REVISTA. CHAMADA DE CAPA COM
FORTE  CONTEÚDO  POLÍTICO.  DESEQUILÍBRIO  DO  PLEITO.
DEFERIMENTO  DA  LIMINAR.
1. É vedada, nos termos do art. 44 da Lei das Eleições, a veiculação de
publicidade  paga  em  rádio  e  televisão,  que  sob  pretexto  de  promover
produto,  realiza  propaganda  eleitoral  irregular.2.  A  mesma  vedação  é
estendida à divulgação de propaganda de tal viés em Internet e por meio de
outdoor,  consoante os arts. 39, § 8º,  57-C, caput, da Lei n.º 9.504/97. 3.
Presentes  os  pressupostos  necessários  ao  deferimento  do  pedido  de
liminar. 4. Parecer pelo deferimento do pedido de liminar149.

Em sua decisão monocrática, o Ex-Ministro Admar Gonza expressou:

[...]No  período  eleitoral,  compete  a  este  Tribunal  Superior  velar  pela
preservação da isonomia entre os candidatos que disputam o pleito. Desse
modo, ainda que a divulgação da Revista Veja apresente nítidos propósitos
comerciais,  os  contornos  de  propaganda  eleitoral,  a  meu ver,  atraem  a
incidência da legislação eleitoral, por consubstanciar interferência indevida e
grave  em  detrimento  de  uma  das  candidaturas.
Ademais,  tendo em vista que a Representada antecipou em dois  dias  a
publicidade da revista, entendo que a propagação da capa, ou do conteúdo
em análise, poderá transformar a veiculação em verdadeiro panfletário de
campanha,  o  que,  a  toda  evidência,  desborda  do  direito/dever  de
informação e da liberdade de expressão.[...] In casu, tenho que a divulgação
da capa da Revista Veja, ou de excertos do conteúdo da matéria, a título de
publicidade  comercial,  caracteriza  propaganda  eleitoral  com  excepcional
capacidade  de  influenciar  a  opinião  dos  eleitores,  ainda  que  estes  não
sejam leitores daquele periódico. Diga-se, por oportuno, que a tentativa de

148 BRASIL Tribunal Superior Eleitoral.  Decisão Liminar nos autos da Representação nº 178163, originária
do  DF.  Relator  Ministro  Admar  Gonzaga.  Disponível  em:
<http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do>. Acesso em 02 de jun. 2016.
149 BRASIL Tribunal Superior Eleitoral.  Decisão Liminar nos autos da Representação nº 178163, originária
do  DF.  Relator  Ministro  Admar  Gonzaga.  Disponível  em:
<http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do>. Acesso em 02 de jun. 2016.
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interferência  no  curso  das  campanhas  eleitorais,  pela  Representada,
poderá, inclusive, configurar a utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação  social,  em  benefício  de  candidato  ou  de  partido  político,
apurável por meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, prevista no art.
22 da Lei Complementar nº 64/90. Considerando estarmos na antevéspera
do pleito  presidencial,  a  realização  de  propaganda  eleitoral  de  conteúdo
negativo poderá acarretar prejuízo irreparável ao equilíbrio e lisura do pleito.
Assim, entendo presentes na espécie o fumus boni iuris e o periculum in
mora. Ante o exposto, CONCEDO AD CAUTELAM A LIMINAR, nos termos
do  art.  461,  §  3º,  do  Código  de  Processo  Civil,  para  determinar  à
Representada que se abstenha de veicular a publicidade da edição nº 2.397
da Revista Veja, por meio de rádio, televisão, outdoor e ainda por meio de
propaganda paga na internet.150.

De acordo com a decisão monocrática do Ex- Ministro do TSE, Admar

Gonzaga,  a  revista  ficava  proibida  de  utilizar  rádio,  televisão,  outdoors  e  link

patrocinado para divulgar a capa.

A nosso ver, bem como, na interpretação dada pelo Ex- Ministro do Su-

premo Tribunal Federal Carlos Velloso151 e pelo próprio Supremo Tribunal Federal tal

decisão feriu de morte o direito fundamental  à liberdade de expressão e não só

esse. Ao proibir a referida Revista “de utilizar outdoors e links patrocinados para di-

vulgar a capa” feriu ainda o um fundamento da república brasileira, qual seja, o “va-

lor da livre iniciativa”, previsto no art. 1º inciso IV152, in fine bem como no art. 170, ca-

put da CF/88153.

Entretanto, tal decisão não chegou a ser analisada nem pelo STF nem

pelo Plenário do TSE, devido ao fato de o próprio relator, em decisão monocrática,

desatendendo a manifestação de ambas as partes em continuar com a demanda

negou seguimento à demanda154.

Como as partes,  não recorreram dessa decisão de modo a se ter  um

posicionamento colegiado sobre a tutela inibitória preventiva,  seja pelo STF, seja

150 BRASIL Tribunal Superior Eleitoral. Decisão Liminar nos autos da Representação nº 178163, originária do
DF.  Relator  Ministro  Admar  Gonzaga.  Disponível  em:
<http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do>. Acesso em 02 de jun. 2016.
151Notícia  extraída do sítio  do Jornal  O GLOBO.  Disponível  em:  <http://oglobo.globo.com/brasil/tse-proibe-
revista-veja-de-fazer-publicidade-da-edicao-do-final-de-semana-das-eleicoes-2-14357520>.  Acesso  em  02  jun
2016
152 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV – os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.
153 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...].
154 BRASIL Tribunal Superior Eleitoral. Decisão que negou seguimento à Representação nº 178163, originaria
do DF, mesmo as partes informando que queriam a continuação da demanda. Relator Ministro Admar Gonzaga.
Disponível em: <http://inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do>. Acesso em 02 de jun. 2016.
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pelo  TSE,  houve  trânsito  em  julgado,  sem  que  se  tenha  dado  chance  de  se

reafirmar, no âmbito do STF, de sua jurisprudência protetora do direito fundamental

à liberdade de expressão.

De  toda  sorte,  tal  decisão  do  Ex-Ministro  Admar  Gonzaga,  por  não

representar  o  entendimento  reiterado  da  Corte  Superior  Eleitoral,  não  pode  ser

considerada  jurisprudência  no  sentido  técnico  lecionado  por  NADER155,  sendo

apenas um precedente isolado.

4.1 VISÃO DO STF

Em  monografia  apresentada  à  escola  de  formação  da  Sociedade

Brasileira de Direito Público, ISTAMATI156 traz a perspectiva do STF sobre o direito à

liberdade de expressão associado à propaganda eleitoral decidido na ADIN 956/DF

– 01.07.1994.

O caso dizia respeito à Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo

Partido dos Trabalhadores em face da ao art. 76, § 1º da Lei nº 8713/93, que regulou

a eleição de 1994, cuja disposição atualmente está contida no art. 54 da Lei das

Eleições com redação da pela Lei nº 13.105/2015.

Apesar do caso não abordar o uso de tutelas inibitórias preventivas no

contencioso  judicial  eleitoral,  ele  serve  para  ilustrar  qual  era  o  pensamento  da

Suprema Corte, naquele momento histórico, contrapondo-o ao atual no que se refere

ao valor/direito fundamental à liberdade de expressão e de comunicação.

Sustentava  o  Partido  dos  Trabalhadores  que  o  dispositivo  impugnado

afrontava o princípio da liberdade de informação e de imprensa, contemplado no art.

220,  parágrafos  1º  e  2º  da  Constituição  Federal,  que  protegem  a  liberdade  de

imprensa e vedam a censura.

A  questão  era  saber  se  a  propaganda  eleitoral  gratuita  estava

compreendida no alcance do artigo 220, parágrafos 1º e 2º da CF/88, no que se

refere à liberdade de expressão, de comunicação e de difusão de idéias.

155 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 26 ed. rev.. atual.Rio de Janeiro: Forense, 2006.p. 171-
172.
156 ISTAMATI, Gisela Barroso. O Supremo Tribunal Federal e a Liberdade de Expressão: Análise de casos
após a Constituição de 1988. Monografia de conclusão de curso apresentada à Sociedade Brasileira de Direito
Público.  São  Paulo,  2008.  p.  27-22.  Disponível  em:
<http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/119_giselafinal.pdf>. Acesso em 02 abr 2016.
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Resumidamente, o Pretório Excelso, a partir do voto condutor do Ministro

Francisco Rezek (relator)  julgou improcedente a ADIN, mas nas razões de votos

vencidos já se percebia a elevada nota axiológica dada à liberdade de expressão

pelos Ministros Marco Aurélio e Celso de Melo atribuindo-lhe caráter quase absoluto.

O Ministro Rezek (voto condutor) diferenciou a liberdade de expressão

protegida pelo art. 5º e pelos art. 220, parágrafos 1º e 2º da exercida nos atos de

propaganda eleitoral aduzindo, segundo ISTAMATI157, que:

Cuida-se, aqui, de algo patrocinado pelo Estado (...) e, pois, bancado pela
sociedade em seu conjunto. É, portanto, um domínio completamente estra-
nho àquele do coreto, da praça pública, da tribuna, dos ambientes onde, ao
vivo,  cada pessoa manifesta livremente seu pensamento por  sua própria
conta. 

Ou seja, o argumento básico utilizado pelo Ministro Rezek se resumiu ao

fato de que a propaganda eleitoral gratuita, por ser patrocinada pelo Estado e não

estar no domínio dos ambientes onde cada pessoa manifesta livremente seu pensa-

mento poderia sofrer, legitimamente, limitação através e regulação legal.

Os votos divergentes do Ministro Marco Aurélio e Celso de Mello enfatiza-

ram que a referida liberdade de expressão deveria ser, acima de tudo, preservada. 

Marco Aurélio argumentou que  a liberdade de expressão deve ser vista

de forma ampla e genérica, tendo a CF/88 objetivado garantir uma maior liberdade

de manifestação do pensamento, preservando a criação, a expressão e a informa-

ção (...) sob qualquer forma, processo ou veículo, impedido que haja restrição ou

censura prévia. Fazendo isso, o Ministro deu um caráter absoluto ao direito à liber-

dade de expressão.

Já Celso de Mello aduziu interessantes pontos de vista, pois ao interpretar

a Constituição Federal, extraiu um caráter absoluto e não interventivo do Estado no

direito à liberdade de expressão, significando a impossibilidade de intervenção esta-

tal para regular a liberdade de expressão, ipsis literis: A livre expressão e manifesta-

ção de idéias, pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo

Poder Público e nem submetida a ilícitas interferências do Estado158.

157 ISTAMATI, Gisela Barroso. O Supremo Tribunal Federal e a Liberdade de Expressão: Análise de casos
após a Constituição de 1988. Monografia de conclusão de curso apresentada à Sociedade Brasileira de Direito
Público.  São  Paulo,  2008.  p.  17-18.  Disponível  em:
<http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/119_giselafinal.pdf>. Acesso em 02 abr 2016.
158 ISTAMATI, Gisela Barroso. O Supremo Tribunal Federal e a Liberdade de Expressão: Análise de casos
após a Constituição de 1988. Monografia de conclusão de curso apresentada à Sociedade Brasileira de Direito
Público.  São  Paulo,  2008.  p.  21.  Disponível  em:
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Ou seja, o Estado não poderia dispor de forma alguma sobre o poder da

palavra, sobre as idéias e sobre os modos e técnicas de sua divulgação, de sorte

que, se necessária a restrição, ela nunca está autorizada a priori, preventivamente a

fazê-la, só se permitindo que os abusos no exercício da liberdade de manifestação

do pensamento fossem sancionados a posteriori.

Houve, já no voto deles, o prenúncio do que hoje é majoritário no STF:

uma inclinação a supervalorizar este direito, em detrimento de outras normas que

por ventura o restrinjam. 

Mais recentemente, para corroborar a ideia de que a livre manifestação

de pensamento externada pela propaganda eleitoral não pode ser preventivamente

limitada pela  tutela  inibitória,  traz-se  o recente  entendimento do STF,  não  sobre

questões eleitorais  especificamente,  mas sobre a desnecessidade de autorização

prévia para publicação de biografias. 

Veja-se que, nesse caso, o conflito de princípios constitucionais ainda é

mais intenso visto que a liberdade de expressão digladia com o direito fundamental à

intimidade.

Trata-se da ADIN 4815 em que, por unanimidade, o Pleno do STF julgou

procedente a inconstitucionalidade da exigência de autorização prévia para a publi-

cação de biografias.

Segundo a relatora, ministra Cármen Lúcia, utilizando de uma interpreta-

ção conforme dos artigos 20 e 21 do Código Civil em face à Constituição da Repúbli-

ca, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de expressão da ativi-

dade intelectual, artística, científica e de comunicação, independe de censura ou li-

cença da pessoa biografada ou de seus familiares obras biográficas, literárias ou au-

diovisuais. 

No voto da relatora, destacou-se que a Constituição previu, nos casos de

violação da privacidade, da intimidade, da honra e da imagem, a reparação indeniza-

tória, proibindo-se toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artísti-

ca.

Assim, uma regra infraconstitucional (o Código Civil) não poderia abolir o

direito de expressão e criação de obras literárias. Não é proibindo, recolhendo obras

<http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/119_giselafinal.pdf>. Acesso em 02 abr 2016.
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ou impedindo sua circulação, calando-se a palavra e amordaçando a história que se

consegue cumprir a Constituição, afirmou159 a eminente Ministra Carmem Lúcia.

O segundo a votar, o Ministro Luís Roberto Barroso (revisor),  destacou

que o caso envolvia uma tensão entre a liberdade de expressão e o direito à infor-

mação, de um lado, e os direitos da personalidade (privacidade, imagem e honra) do

outro e, no caso, fez uso da ponderação160entendendo por bem privilegiar a liberda-

de de expressão, que teria posição preferencial dentro do sistema constitucional.

Barroso ressaltou, porém, que os direitos do biografado não ficariam des-

protegidos, pois qualquer sanção pelo uso abusivo da liberdade de expressão deve-

ria se dar por mecanismos de reparação a posteriori, como a retificação, o direito de

resposta, a indenização e até mesmo, em último caso, a responsabilização penal.

A ministra Rosa Weber manifestou o entendimento de que controlar as bi-

ografias através de exigência de autorização prévia constitui uma forma de censura,

incompatível com o estado democrático de direito. 

Já Luiz Fux destacou em seu voto que são poucas as pessoas biografa-

das, e, na medida em que cresce a notoriedade, reduz-se a esfera da privacidade da

pessoa. No caso das biografias, é necessária uma proteção intensa à liberdade de

informação, como direito fundamental.

Por sua vez, sua excelência Ministro Dias Toffoli, afirmou:

[...]  obrigar uma pessoa a obter previamente autorização para lançar uma
obra pode levar à obstrução de estudo e análise de História. A Corte está
afastando a ideia de censura, que, no Estado Democrático de Direito, é ina-
ceitável. Todavia a decisão tomada no julgamento não autoriza o pleno uso
da imagem das pessoas de maneira absoluta por quem quer que seja. Há a
possibilidade, sim, de intervenção judicial no que diz respeito aos abusos,
às inverdades manifestas, aos prejuízos que ocorram a uma dada pessoa.

Enfim, todos os demais ministros (Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso

de Mello e Ricardo Lewandowski), em síntese afirmaram que Constituição Federal

veda qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística ou exigência de

autorização prévia para a produção e publicação de biografias.

Isto  posto,  considerando  as  disposições  constitucionais,  legais,

regulamentares bem como os vetores axiológicos apreendidos da jurisprudência do
159Notícia  do  sítio  do  STF.  Disponível  em  URL:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=293336>. Acesso em 02 abr 2016.
160 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Shild Silva. São Paulo: Landy 
Livraria, Editora e Distribuidora, 2001.p. 17-33.
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STF referente à liberdade de expressão e do pensamento com proibição da censura,

todos norteadores da propaganda eleitoral e política, defende-se que NÃO CABE

TUTELA INIBITÓRIA PREVENTIVA DE PROPAGANDA POLÍTICA E ELEITORAL,

conquanto  exista  nos  anais  do  TSE  a  decisão  do  Ex-Ministro  Admar  Gonzaga

tratada alhures.



79

5 PROCESSOS ELEITORAIS STRICTO SENSU

O  ordenamento  regulador  do  processo  eleitoral  lato  sensu,  como  é

cediço, mais parece uma colcha de retalhos do que algo elaborado cientificamente

pela dogmática jurídica.

A necessidade  de uma reforma política  é  conhecida e aceita  quase à

unanimidade, mas o Congresso Nacional, independente do governo, há tempos não

tem  conseguido  dar  andamento  a  ela  de  forma  a  atender  os  vários  interesses

políticos envolvidos.

Enquanto isso não acontece, a legislação eleitoral reguladora do processo

eleitoral  lato  sensu é  composta  pelas  seguintes  normas:  Constituição  Federal,

Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Lei das Inelegibilidades

e Resoluções do TSE para cada pleito, e subsidiariamente pelos Códigos Penal,

Processual Penal, Código Civil, Processual Civil.

Neste  capítulo,  apresentam-se  as  principais  ferramentas  processuais

eleitorais, denominadas ações ou representações de natureza não criminal, para em

seguida,  nos  debruçarmos  ao  caso  específico  dos  contenciosos  eleitorais  de

propaganda eleitoral ilícita.

5.1 AÇÕES E REPRESENTAÇÕES ELEITORAIS

Na legislação eleitoral, compreendida como a colcha de retalhos acima

descrita,  principalmente  nas  normas  adjetivas  de  Direito  Processual  Eleitoral,

existem  diversas  modalidades  de  ações,  impugnações  e  representações  de

competência exclusiva da Justiça Eleitoral.

Algumas dizem respeito a processos de natureza administrativa como é o

caso a Impugnação de Inscrição Eleitoral por falta de domicílio eleitoral ou falta de

requisitos de transferência eleitoral, previstos no art. 42 e 55 da Lei n.º 4.737/1966 -

Código Eleitoral, bem como a Reclamação Contra a Nomeação de Mesários prevista

no art. 63 da Lei n.º 9.504/1997 – Lei das Eleições, dentre outras.

Estes  tipos  de impugnações/representações de natureza  administrativa

não serão objeto de estudo neste trabalho.

Apresentar-se-ão aqui  apenas as ações e  representações de natureza

jurisdicional,  as  quais,  após  pesquisa  da  legislação  regente  e  doutrina  de
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CERQUEIRA161 e RAMAYANA 162, conclui-se totalizarem em 08 processos163 stricto

sensu, cujas espécies estão a seguir resumidas:

QUADRO RESUMO DAS ESPÉCIES DE AÇÕES E REPRESENTAÇÕES
ELEITORAIS DE NATUREZA JUDICIAL

ESPÉCIE SIGLA RITO

Ação de Impugnação ao Pedido de Registro de
Candidatura

AIRC Regulada e processada nos termos dos 
arts. 3º a 8º da LC n.º 64/90 - Lei das 
Inelegibilidades.

Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Abuso
de Poder Econômico e/ou Político 

AIJE Regulada e processada sob o rito do art. 
22 da Lei das Inelegibilidades.

Representação  para  abertura  de  Investigação
Judicial  para  apurar  condutas  relativas  à
arrecadação e gastos de recursos de campanha
prevista no art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997

RIJEAR Processada sob o rito do art. 22 da Lei 
das Inelegibilidades.

Ação de Captação Ilícita de Sufrágio (Art. 41 e
41-A da Lei n.º 9.504/1997)

ACIS Processada sob o rito do art. 22 da Lei 
das Inelegibilidades.

Representação  por  Propaganda  Eleitoral
Irregular

RPEI Processadas sob o rito do art. 96 da Lei 
das Eleições.

Representação  pela  realização  de  conduta
vedada prevista no art. 73 da Lei das Eleições, 

RECV Processada sob o rito do art. 22 da Lei 
das Inelegibilidades, conforme art. 73, 
§12 introduzido pela lei nº 12.034/2009.

Ação  de  Impugnação  de  Mandato  Eletivo
positivada no art. 14, § 10 e § 11 da Constituição
Federal

AIME rito  segundo  jurisprudência  pacífica  do
TSE e elogios da doutrina164, é o previsto
no art. 3º a 8º da Lei Complementar n.º
64/1990.

Petição de Direito de resposta PETDR Rito previsto no art. 58 e 58-A da Lei nº
9504/97

Tabela 02 – Quadro resumo das espécies de ações e representações eleitorais
Fonte: elaborado pelo autor.

Não se deve  deixar  de chamar  a  atenção  que nesta  obra  não serão,

profundamente,  estudadas  todas  estas  oito  as  espécies  de  ações  ou  mais

tecnicamente, formas de contenciosos eleitorais. 

Deveras,  o  foco  deste  trabalho  diz  respeito  à  Representação  por

Propaganda Eleitoral Irregular – RPEI.

161 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua e outros. Tratado de Direito Eleitoral: Tomo II. São 
Paulo: Premier Máxima, 2008. p. 128-154.
162 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 4. ed. Rio de Janeiro : Impetus, 2005 p.280-311.
163 SOUSA, Arlley Andrade de. Análise e crítica do uso das tutelas de urgência no processo eleitoral stricto 

sensu. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3919, 25 mar. 2014. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/27091>. Acesso em: 2 set. 2015.
164
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Todavia  é  interessante  dar  uma  visão  geral  ao  leitor  sobre  os  vários

conflitos e respectivas formas de resolução no âmbito da Justiça Eleitoral.

Quanto à Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, com natureza

de ação constitucional, conforme lições de RAMAYANA165, já houve entendimento do

TSE de que se deveria aplicar-se o rito ordinário do Código de Processo Civil.

Entretanto,  o  TSE  evoluiu  a  sua  jurisprudência  para  concluir  que  o

processamento  da  AIME  deve  ser  o  existente  no  rito  do  art.  3º  a  8º  da  Lei

Complementar n.º 64/1990, senão veja-se:

[...]  a  espécie,  descabe  falar  em  omissão  do  v.  acórdão  no  tocante  à
aplicação do procedimento previsto na Lei Complementar n.º 64/90. Tanto a
captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições), afastada pela e.
Corte Regional, quanto o abuso de poder econômico, em sede de AIME (art.
14, § 10, da CR), ensejador,  in casu, da cassação do mandato, obedecem
ao  rito  aplicado  pelo  juízo  eleitoral  e  previsto  na  Lei  Complementar  n.º
64/90. 2. No caso de abuso de poder, em sede de Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME), prevista no art. 14, § 10, da CR, a utilização do
procedimento  da  Lei  Complementar  n.º  64/90  impõe-se  por  construção
jurisprudencial [...]166

Tal  entendimento  do  TSE  foi  reiterado  no  julgado  que  segue,  o  que

demonstra que não há mais celeuma sobre o rito adequado:

[...] Ação de impugnação de mandato eletivo. Rito da Lei n.º 64, de 1990.
Alegações finais: termo inicial do prazo. O rito sumário disciplinado na Lei
Complementar n.º 64, de 1990, prevê alegações finais pelas partes e pelo
Ministério Público, no prazo comum de cinco dias, depois de ‘encerrado o
prazo para a dilação probatória’ (art. 6º). A iniciativa para esse efeito é das
partes  e  do  Ministério  Público,  fluindo  o  prazo  independentemente  de
intimação ou vista. O respectivo termo inicial está vinculado ou ao término
da dilação probatória ou a uma decisão do juiz indeferindo-a por não ser
relevante  ‘a  prova  protestada’  ou  requerida  (art.  5º).  Surpreende  o  réu,
suprimindo-lhe a oportunidade para o oferecimento de alegações finais, a
sentença de procedência do pedido de cassação de mandato eletivo sem
que o juiz decida a respeito da realização da dilação probatória, ainda que
só  o  autor  tenha  arrolado  testemunhas.  Cerceamento  de  defesa
caracterizado. Anulação do processo.167

Este entendimento também está presente na obra de LUCON168.

165 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 4. ed. Rio de Janeiro : Impetus, 2005. p. 313-315.
166 BRASIL. Tribuna Superior Eleitoral. Acórdão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 28.391.
Relator:  Min.  Félix  Fischer.  Publicado  em  5.6.2008.  Disponível  em:
<http://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/917626/embargos-de-declaracao-em-recurso-especial-eleitoral-erespe-
28391-ce>. Acesso em 02 jun. 2016.
167 BRASIL. Tribuna Superior Eleitoral. Acórdão no Recurso Especial nº 26.100. Relator: Min. Ari Pargendler.
Publicado em 21.08.2007. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/820209/alegacoes-finais-termo-
inicial-do-prazo>. Acesso em 02 jun. 2016.
168 LUCON,  Paulo  Henrique  dos  Santos  et  al.  Código  Eleitoral  Interpretado.  Normas  Eleitorais
Complementares  (Constituição  Federal,  Lei  de  Inelegibilidade,  Lei  dos  Partidos  Políticos,  Leis  das
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Atente-se  que  das  08  ações/representações  eleitorais  tratadas,  quatro

são processadas pelo rito do art. 22, duas processadas nos termos dos arts. 3º a 8º,

ambos da LC n.º 64/90, uma pelas prescrições do art. 58 e 58-A da Lei das Eleições

e apenas uma sob o rito descrito nos artigos 96 da Lei n.º 9.504/1997, qual seja, a

Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em desobediência as regras da

propaganda previstas na Lei das Eleições. 

É este, também, o entendimento de CANDIDO169 que assim aduz:

Aqui a Lei criou um rito sumaríssimo para o Juiz Eleitoral aplicar em casos
de  reclamações  ou  representações  variadas,  geralmente  sobre  o
descumprimento  geral  de  regras  da  propaganda  e  outros  institutos
eleitorais, mormente as infrações apenadas com multa administrativa. Vale
dizer, criou-se um rito para a execução do poder de polícia Eleitoral, nesta
matéria, mas que não se confunde com o rito do direito de resposta do art.
58 e seus parágrafos, que é de procedimento próprio para aquele fim.

Outra questão interessante a ser trazida à baila é que, antes da Lei nº

12.034/2009, o TSE entendia ser adequado para processar as condutas vedadas do

art. 73 da Lei nº 9.504/97 o rito previsto no art. 96 da Lei das Eleições havendo

obra170 didática sobre o tema.

Todavia, em decorrência da gravidade da sanção aplicada (cassação do

registro ou diploma) bem como da circunstância de que tais atos caracterizam abuso

de poder político, o legislador entendeu que o rito sumaríssimo do art. 96 da Lei das

Eleições não garantia suficientemente a cognição profunda e necessária nem tão

pouco o regular exercício da ampla defesa e do contraditório pelos acusados de tais

condutas. Deste modo, acrescentou disposição expressa no § 12 do art. 73 quanto à

aplicação do rito do art. 22 da lei complementar nº 64/90.

Entretanto, reafirma-se: o foco desta dissertação e a Representação por

Propaganda  Eleitoral  Irregular  –  RPEI,  principalmente  em  redes  ou  REDES

SOCIAIS, a que nos deteremos na seção seguinte.

Convido o leitor para consultar nos anexos desta obra os fluxogramas171

da AIRC, AIME e AIJE, contendo os ritos de 06 das 08 espécies de contenciosos

judiciais acima transcritos, na primeira instância. 

Eleições e Principais Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral). 2 Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 515.
169 CANDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro. 11 ed. rev. e atual. 3ª tir. Bauru/SP: EDIPRO, 2005. p. 566.
170 BARRETO, Lauro. Das Representações no Direito Processual Eleitoral – Representações do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997( Lei das Eleições). Doutrina, Ritos Processuais. Recursos. Jurisprudências. Resoluções
do TSE. Bauro/SP: Edipro, 2006.p. 87-98.
171 BRASIL.  Tribunal  Regional  do  Ceará.  Fluxogramas  dos  ritos  das  ações  eleitorais.Disponível  em:
<http://intranet.tre-ce.jus.br/portal-das-zonas/manuais-e-cartilhas>
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5.2 REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR

Quando,  no  decorrer  do  período  eleitoral,  alguma  pessoa  física  ou

jurídica, seja candidato ou não, ou ainda partido ou coligação comete propaganda

eleitoral ilícita, a parte prejudicada, o Ministério Público Eleitoral ou a própria Justiça

Eleitoral ex officio e com base no poder de polícia, podem agir para fazer cessar a

ilegalidade e aplicar as sanções previstas.

Nesse  caso,  é  que  surge  o  que  se  chamou inicialmente  de  processo

eleitoral  stricto  sensu de  propaganda  irregular  ou  contencioso  judicial  eleitoral

propaganda irregular.

O instrumento processual adequado é a Representação por Propaganda

Eleitoral Irregular – RPEI, caso a conduta irregular se enquadre nas proibições dos

artigos 36, 36-A, 36-B, 37, 38, 39 §§3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 39-A, 57-A até 57-I

processadas sob o rito do art. 96 da Lei das Eleições.

Nas palavras de BARRETO172:

O art. 96 da Lei nº 9504/97 não indica, nomeadamente, em que hipóteses
as representações/reclamações que seguem o rito pó este instituído. ...
Assim, leitura menos aprofundada desta norma legal permite a equivocada
conclusão de que a regra geral para o ataque judicial ao descumprimento
das normas da Lei da Eleições seria processá-lo por meio do rito célere e
simplificado das representações/reclamações de seu art. 96, excetuando-se
tão-somente  as  hipóteses  cobertas  pelas  disposições  específicas  em
contrário.No entanto, não é bem assim.

Tal procedimento, existente na lei das Eleições para as RPEIs, já possui

elevado grau de celeridade. 

Senão vejam-se, as regras do Art. 96 da Lei nº 9504/97:

§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará
imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar de-
fesa em quarenta e oito horas.

§ 6º   (Revogado pela Lei nº 9.840, de 1999)

§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o
órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em
vinte e quatro horas.

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado
no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou
sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.

172 BARRETO, Lauro.  Das Representações no Direito Processual Eleitoral – Representações do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997( Lei das Eleições). Doutrina, Ritos Processuais. Recursos. Jurisprudências. Resoluções
do TSE. Bauro/SP: Edipro, 2006. p. 87.
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§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.

§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigi-
do ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito defini-
do neste artigo.

Somando-se os prazos previstos na LE tem-se: 

a) 1ª  instância:  48  horas (notificação  e  apresentação  de

defesa) + 24 horas (decidir e fazer publicar) + 24 horas (para transitar em julgado ou

apresentar  recurso)  +  24  horas (contrarrazões,  se  apresentado  o  recurso).  O

resultado é de 96 horas caso não haja recurso e 120 horas se houver recurso.

b) 2ª instância: Chegado o recurso no TRE, tem-se mais 48

horas para se julgar, resultando o de no máximo 168 horas de trâmite nas 1ª e 2ª

instâncias 

Ou  seja,  se  fossem  observados  os  prazos  legais  das  RPEIs,  seria

muitíssimo raro ou quase sempre desnecessário o uso de tutelas de urgência no

contencioso eleitoral.

Mas a realidade é que “na prática, a teoria é outra”!

Os prazos das partes devem sempre ser cumpridos sempre sob pena de

preclusão.  Já  os  do  judiciário  são  considerados  impróprios  e  pela  própria  infra-

estrutura,  quadro de servidores,  aumento exponencial  da  demanda de ações no

período das eleições sem aumento equivalente de recursos humanos, não previsão

de prazos expressos para cumprimento dos atos dos serventuários da secretaria do

juízo, etc., a Justiça Eleitoral não consegue efetivar, no mundo real, as disposições

do rito das RPEIs.

Ora,  muitos dos atos previstos no rito exigem tarefas da secretaria  do

juízo  (denominado  Cartório  Eleitoral),  a  serem  executadas  por  serventuários  da

Justiça Eleitoral, e como não há previsão na Lei das Eleições, faz-se uso subsidiário

das  disposições  do  CPC,  que  atualmente  prevê  1  dia  para  remeter  os  autos

conclusos ao juiz e 5 dias para executar as determinações e despachos (art. 228 do

NOVO_CPC).

Apesar da intenção do legislador, esqueceu ele de prever prazos para os

atos de secretaria como, protocolamento, autuação, juntada, redação dos mandados

de intimação, certidões de publicação, termo de remessa dos recursos à segunda

instância, etc., próprios de qualquer processo judicial. Por isso é impossível cumprir,
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plenamente,  as regras  eleitorais  do rito  das RPEIs,  sendo justificável  o  uso das

tutelas de urgência.

5.3 USO SUBSIDIÁRIO DO NOVO_CPC E DAS TUTELAS DE URGÊNCIA  

    NO CONTENCIOSO ELEITORAL

Demonstrou-se acima que, conquanto a tramitação dos feitos eleitorais já

possua alguma celeridade, o fato é que há inúmeros casos em que o rito necessário

não garantirá o resultado útil do processo.

Dentre  os  casos  em que  o  rito  da  REPEI  não  é  suficiente  para  dar

efetividade a decisão judicial, resta claro o objeto central desse trabalho, qual seja, a

propaganda eleitoral irregular nas redes sociais.

As propagandas eleitorais nas redes sociais (e neste trabalho usaremos

como  exemplos  o  FACEBOOK,  WHATSAPP  e  TWITTER),  em  se  tratando  de

propaganda  ilícita  ou  criminosa  como,  por  exemplo,  propagandas  inverídicas,

caluniosas, difamatórias e ou injuriosas (crimes previstos entre os art. 323 e 327 do

Código Eleitoral173),  dificilmente,  pode-se aguardar o trâmite da representação ou
173  Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inveridicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes
de exercerem influência perante o eleitorado:

        Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
        Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
       Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe

falsamente fato definido como crime:
        Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
        § 1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
        § 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
        I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sen-

tença irrecorrível;
        II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
        III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecor-

rível.
       Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe

fato ofensivo à sua reputação:
        Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
        Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a

ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
       Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe

a dignidade ou o decôro:
        Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
        § 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
        I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
        II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
        § 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado,

se considerem aviltantes:
        Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas corres-

pondentes à violência prevista no Código Penal.
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ação penal respectiva, sob pena de que quem comete a ilegalidade alcançar seu

desiderato e tornar o resultado do respectivo contencioso inútil.

Também exige-se a cessação imediata às propagandas na  Internet que

desrespeitem os termos dos artigos 57-A a 57-I da Lei das Eleições, sob pena de

transcorrer  o pleito e o candidato prejudicado pela propaganda não ver  corrigido

e/ou efetivado o seu direito que houvera sido violado. 

Sem falar na possibilidade de influência relevante na opinião do eleitorado

de forma, inclusive, a viciar a legitimidade do pleito.

Ou seja, as tutelas de urgência são necessárias e essenciais para fazer

cessar as ilegalidades cometidas. 

Dizendo  de outro  modo,  elas  são  as ferramentas  de que a  parte  e  a

Justiça  Eleitoral  dispõem para  fazer  cessar  a  lesão  ou  ameaça  a  direito,  daí  a

necessidade de explicá-las no capítulo 3.

Mas onde há, no ordenamento jurídico-eleitoral, a autorização legal para o

uso das tutelas de urgência?

Consultando a legislação eleitoral verifica-se que a Lei n.º4.737 de 15 de

julho 07 de 1965 – Código Eleitoral - não autorizou expressamente a utilização do

Código de Processo Civil nos processos eleitorais.

Todavia, em seu art. 364, o Código Eleitoral autoriza o uso subsidiário do

Código de Processo Penal no processamento e julgamento dos crimes eleitorais e

dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que

lhes digam respeito.

Na Lei Complementar n.º 64/1990 e na Lei n.º 9.504/1997, também NÃO

HÁ referências  à  utilização  do  Código  de  Processo  Civil,  subsidiariamente,  nos

processos eleitorais stricto sensu.

Ou seja, pelo menos nas leis regentes dos contenciosos eleitorais NÃO

HÁ referência ao uso subsidiário do Código de Processo Civil.

Contudo,  fazendo  uso  dos  conceitos  da  Teoria  Geral  do  Processo174,

mormente  a  divisão  didática  entre  Processo Penal  e  Processo Civil,  englobando

nesta última expressão todos os processos que não tem por finalidade o julgamento

de crimes (fato típico, ilícito e culpável), em que se inserem as ações/representações

eleitorais, bem como o artigo 318 do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 271

174 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005.p. 326.
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do ANTIGO_CPC), o qual prescreve  “Aplica-se a todas as causas o procedimento

comum,  salvo  disposição  em  contrário  deste  Código  ou  de  lei  especial”,

compreende-se  que é  possível  o  uso subsidiário  do  NOVO_CPC aos processos

eleitorais, inclusive os de propaganda.

Tal permissão de uso é decorrente não só da expressa disposição do art.

318  do  NOVO_CPC,  mas  também  de  uma  interpretação  sistemática  do

ordenamento e da analogia da autorização do art. 364 do Código Eleitoral para o

Processo Penal com o Processo Civil, sem olvidar da extração direta do direito de

ação  (art.  5º,  inciso  XXV  da  CF/88),  nos  moldes  pregados  pelos

neoconstitucionalistas175.

Além  disso,  desta  vez,  o  legislador  trouxe  outra  disposição  expressa

autorizando o uso supletivo e subsidiário do NOVO_CPC nos processos eleitorais,

senão veja-se a disposição do art. 15 do Codex em vigor desde de março de 2016:

Art. 15.  Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhis-
tas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas su-
pletiva e subsidiariamente.

Ou  seja,  apesar  de  alguns  questionamentos  suscitados  pela  doutrina

eleitoralista  e  mesmo  processualista,  não  deveria  restar  mais  dúvidas  sobre  a

possibilidade, e mais que isso, sobre a ordem dada pelo legislador para se usar

supletiva e subsidiariamente o NOVO_CPC nos contenciosos eleitorais.

O TSE já se manifestou sobre a aplicabilidade subsidiária do CPC (antigo)

ao processo eleitoral strito sensu:

...  observadas  as  normas  especiais  contidas  no  Código  Eleitoral  e  na
legislação eleitoral, são aplicáveis subsidiariamente, no processo eleitoral,
as normas do Código de Processo Civil176. (TSE - RESPE nº 2325, Acórdão
de 13/12/2012,  Relator(a)  Min.  MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS
MELLO).

...em razão do rito próprio do processo de registro de candidatura (arts. 3º e
seguintes da LC n° 64/90), as regras gerais do CPC somente têm aplicação

175 BARROSO (2005), MENDES (2009), HESSE (1991) entre outros constantes da bibliografia.
176 BRASIL.  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Acórdão  Publicado  em  13/12/2012  com  Julgamento  do  Recurso
Especial  n°  2325.  Relator:  Min.  Marcu  Aurélio.  Disponível  em:
<http://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23126973/recurso-especial-eleitoral-respe-2325-ce-tse>.  Acesso  em
02 jun. 2016. 
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subsidiária.177 (TSE - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 40259,
Acórdão de 09/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA).

Deveras,  o  uso  do  Código  de  Processo  Civil  aplica-se,  inclusive,  ao

próprio Processo Penal, como se conclui de seus artigos 362 e 790, dentre outros.

De  outra  senda,  ressalta-se  que,  cada  vez  mais,  o  uso  das  REDES

SOCIAIS na propaganda eleitoral  se fortalece, e,  tendo em vista a quase total  e

incontrolável  liberdade existente na  Internet,  não é raro verificar  a divulgação de

propagandas ilícitas (em desatenção à lei nº 9.504/97) e criminosas (tipificadas entre

os artigos 323 a 327 do CE).

Também importante lembrar que, com a possibilidade de divulgação de

tais  informações  ilegais  (inverídicas/caluniosas/difamatórias/etc.)  através,  por

exemplo, da operação de “compartilhamento” existente no FACEBOOK e em outras

mídias  ou  redes  sociais,  a  resposta  da  Justiça  Eleitoral,  usando  os  meios

tradicionais de efetivação/execução de medidas concedidas em tutelas de urgência,

quando chega, chega atrasada.

Por  isso,  a  nosso  ver,  já  que  o  Congresso  optou  por  regulamentar  e

controlar a propaganda eleitoral na Internet, incluindo as redes sociais, faz-se mister

que tanto a Justiça Eleitoral  quanto as empresas provedoras e fornecedoras dos

serviços, desenvolvam softwares e protocolos de análise de conteúdo, de modo que

ao receberem a decisão que concedeu a tutela judicial as executem imediatamente

retirando  da  rede  a  propaganda  ilícita  e  todos  os  seus  conseqüentes

compartilhamentos, sem que seja necessário a retirada do ar de toda a aplicação,

conforme tem sido visto recentemente no Brasil, o que prejudica clientes que não

contribuíram para o ilícito.

Sugere-se  uma  solução  tecnológica  que  substitua  o  conteúdo  da

propaganda  ilícita  por  uma  mensagem  do  tipo  “ESTA  POSTAGEM  FOI

BLOQUEADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL”,  semelhantemente ao que ocorre  no

caso de propagandas ilícitas em rádio  e  televisão.  Contudo,  esta sugestão e os

meios, formas, viabilidade e técnicas para se implementar, são campo de pesquisa

de outro ramo do conhecimento, qual seja, a Ciência da Computação.

177 BRASIL.  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Acórdão  Publicado  em 09/09/2014  em que  foi  Julgado  o  Agravo
Regimental em Recurso Ordinário nº 40259. Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA. Disponível em:
< http://www.jusbrasil.com.br/diarios/103206342/tre-pr-29-10-2015-pg-13>. Acesso em 02 jun. 2016. 
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6 ANÁLISE DOS MEIOS DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES

A  presente  dissertação,  conforme  se  extrai  do  título  “TUTELAS  DE

URGÊNCIA NO CONTENCIOSO JUDICIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL” tem

como objetivo principal analisar o uso das tutelas de urgência no contencioso judicial

de propaganda eleitoral,  sua legitimação constitucional  e  legal,  bem como quais

mecanismos  podem  ser  utilizados  pela  Justiça  Eleitoral  para  dar  efetividade  às

decisões  judiciais  concedidas  in  limine,  quando  estiver  em  jogo  ilícitos  de

propaganda eleitoral cometidos nas redes sociais.

Ao  longo  dos  capítulos  e  seções  anteriores  fez-se  uma apresentação

pormenorizada dos conceitos legais, ritos procedimentais, condutas autorizadas e

proibidas  e  vetores  axiológicos  que  envolvem  o  tema,  utilizando-se  como

argumentos  base  os  entendimentos  jurisprudenciais  e  doutrinários  sobre

propaganda política e tutelas de urgência.

Inclusive, abordaram-se as inovações decorrentes da entrada em vigor do

NOVO_CPC e da mini-reforma eleitoral consubstanciada pela Lei nº  13.165/2015

que regulará sua primeira eleição este ano de 2016.

A partir de agora a obra se deterá nas maneiras utilizadas pela Justiça

Eleitoral para concretizar suas decisões.

Serão  tratadas  as  principais  formas  atualmente  utilizadas  (poder  de

polícia, expedição de notificações e de mandados de intimação para fazer cessar a

ilegalidade,  aplicação de  astreintes,  bloqueio  do funcionamento de aplicativos de

mensagens e retirada da Internet de sítios eletrônicos pelos provedores) estudando-

se sua efetividade quanto ao atendimento dos objetivos.

6.1 PODER DE POLÍCIA E OS MEIOS DE EFETIVAR AS TUTELAS DE  

      URGÊNCIA

A Justiça Eleitoral possui várias formas de impor a vontade emanada da

sua decisão soberana, quando se refere ilícitos de propaganda eleitoral irregular.

Mirar-se-á  a  seguir  nas  formas  autorizadas  pela  legislação  eleitoral  e

processual civil que têm alguma associação com os ilícitos de propaganda eleitoral

realizados na Internet, dentre as quais, citam-se:
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A) Poder de Polícia

Primeiramente,  sobre  o  “poder  de  polícia”,  expressão  tradicionalmente

utilizada no Direito Administrativo, cuja definição expressa encontra-se no Código

Tributário  Nacional,  é  interessante  observar  as  lições  de  MEIRELLES178 que  o

conceitua como a faculdade de que dispõe a Administração pública para condicionar

e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da

coletividade.

O Código Tributário Nacional  prescreve em seu art. 78, in verbis:

Art.  78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a práti-
ca de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente
à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de con-
cessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao res-
peito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

FURTADO179 ensina que  ao se estudar  o  poder de polícia  do  Estado,

constata-se que as atividades desenvolvidas pelos particulares necessitam de orde-

nação, de planificação, de limitação, de controle, enfim, de formas eficientes para

evitar que os abusos cometidos pelos particulares no exercício de suas liberdades

atentem contra a própria sociedade.

Em uma análise perfunctória, já se percebe que o conceito de poder de

polícia no Direito Eleitoral não é idêntico ao Direito Administrativo tendo, todavia, se-

melhanças quanto à sua ontologia e teleologia, pois no caso do Direito Administrati-

vo, o poder de polícia é um poder que Administração Pública tem de limitar direitos e

liberdades para atender o interesse publico, e, no caso do Eleitoral, é um poder dado

ao Estado Juiz limitar o exercício abusivo do direito de realizar propaganda eleitoral.

Interessante as lições de BARROS180 que trazem as diferenças essenciais

entre o poder de polícia no Direito Administrativo e no Direito Eleitoral. Diz ele, ipsis

literis:

178 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p.119-122.
179 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4 ed. rev. atual.Belo Horizonte: Fórum, 2013.
p. 532.
180 BARROS, Francisco Dirceu. Curso de Processo Eleitoral. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,  2014. p. 130-155.
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a) No Direito Administrativo o poder de polícia é exercido pelo Poder Le-
gislativo e pelo Executivo. No Direito Eleitoral, o poder de polícia é exercido
pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público Eleitoral.

b) No Direito Administrativo, o poder de polícia decorre do princípio da
supremacia do interesse público sobre o interesse particular. No Direito Elei-
toral, o poder de polícia decorre da imposição de uma norma.

c) No Direito Administrativo, o poder de polícia tem como características
a discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade. No Direito Elei-
toral,  o poder de polícia tem como característica apenas a coercibilidade,
porque:

1) A discricionariedade no Direito Administrativo é a liberdade de ação
que, nos limites da lei, o administrador possui para agir. No Direito Eleitoral,
não existe liberdade de ação, portanto, tendo notícia de um ato irregular, o
promotor de justiça eleitoral é obrigado a tomar as providências legais. O
poder de polícia, no Direito Eleitoral, é vinculado e não há liberdade de atua-
ção. Diante de um ato ilegal, o juiz eleitoral e o promotor eleitoral devem agir
para efetivar o cumprimento da lei.

2) A autoexecutoriedade, no Direito Administrativo, é a possibilidade
da Administração pública de fazer cumprir suas decisões, por seus próprios
meios, diretamente, ou seja, sem autorização do Poder Judiciário. Não exis-
te autoexecutoriedade no poder  de polícia  do Direito  Eleitoral,  porque se
não houver  cumprimento da  notificação,  o juiz  eleitoral  não pode aplicar
sanção sem o devido processo legal, deverá oficiar o Ministério Público Elei-
toral para que tome as providências legais.

3) No Direito Administrativo, o poder de polícia pode ser positivo ou
negativo, ou seja, regula a prática de ato (poder de polícia positivo) ou abs-
tenção de fato (poder de polícia negativo). No Direito Eleitoral, o poder de
polícia é, em regra, negativo, ou seja, regula a abstenção de um fato, po-
dendo ser excepcionalmente positivo.

Assim, o poder de polícia atribuído à Justiça Eleitoral é o pressuposto e,

também, o meio, que legitima a ação do Estado Juiz de limitar o exercício dos direi-

tos fundamentais de liberdade de expressão, informação e de comunicação que dão

arrimo à propaganda eleitoral.

Conforme já ressaltado alhures, a atuação da fiscalização de propaganda,

baseada no poder de polícia, deve ser sempre posterior ao ato mirando fazer cessar

a ilegalidade. O próprio art. 41 da Lei das Eleições prescreve tal ordem181.

181 Art. 41.  A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerce-
ada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve
proceder na forma prevista no art. 40. § 1o  O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos
juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. § 2o  O poder de polícia se res-
tringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas
a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
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Pelo exposto, pela própria disposição do art. 41, § 2º da LE, vê-se que

não é possível a tutela inibitória preventiva, mas apenas a repressiva na propaganda

realizada na Internet.

É esse poder de polícia que, a nosso ver, autorizaria a criação e uso de

softwares e protocolos de análise de conteúdo que, após deferimento da tutela de

urgência, antes mesmo do julgamento final da representação de propaganda eleito-

ral ilícita, permitiriam aos provedores retirarem imediatamente da Internet ou rede

social a propaganda ilícita bloqueando-a e/ou substituindo-a em seu conteúdo por

um aviso de que tal propaganda foi proibida pela Justiça Eleitoral por não atender a

legislação regente.

Isto, de acordo com a ideia proposta na seção anterior, seria efetuado di-

retamente pela justiça eleitoral, por meio de seu corpo técnico de informática, a partir

do momento da concessão da tutela de urgência, dando maior efetividade e garan-

tindo a utilidade da decisão judicial ao final do processo.

B) Notificação  via  ofício  da  determinação  e/ou  expedição  de

mandado de intimação por Oficial de Justiça ao destinatário.

Outra possibilidade visualizada por este autor, como meio de efetivação

da tutela de urgência concedida em face da propaganda eleitoral irregular realizada

em  REDES  SOCIAIS,  compreende  a  expedição  de  notificações  via  ofício  e/ou

mandados de intimação por Oficial  de Justiça  aos provedores/gerenciadores dos

aplicativos  utilizados  para  o  compartilhamento  da  propaganda  indevida  via

mensagens, áudios e vídeos.

Assim, a própria empresa proprietária do FACEBOOK, WHATSAPP ou

TWITER, em que estariam sendo compartilhadas as propagandas ilícitas, por meio

de seu  staff182 técnico,  criariam os softwares e protocolos de análise de conteúdo,

executariam nos  seus  servidores  a  busca  dos  arquivos  de  propaganda irregular

reconhecidas na decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, bloqueando-a e/ou

substituindo-a em seu conteúdo por um aviso nos moldes externados no capítulo 5. 

182 Significado de Staff - s.m. Pessoal; grupo das pessoas que fazem parte do quadro de funcionários de uma
empresa,  instituição,  evento  etc.:  staff  médico,  pedagógico. 
Grupo  de  pessoas  que  assessora  um  candidato  político,  um  dirigente.  Disponível  em:
<http://www.dicio.com.br/staff/>. Acesso em 14 abr 2016.
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Em  agindo  assim,  a  Justiça  Eleitoral  aplicaria  uma  sanção  de  ônus

razoável  à  empresa  proprietária/provedora  da  mídia  ou  rede  social,  sem

necessariamente  suspender  ou  bloquear  todo  o  funcionamento  das  referidas

aplicações, gerando dano não só ao provedor/empresa proprietária, mas também a

todos  os  seus  clientes  e  usuários  que  não  cometeram ilegalidade  alguma,  mas

acabam  sendo  prejudicados  por  perderem  o  acesso  a  essas  ferramentas

tecnológicas.

Assim, se respeitaria o princípio da intransmissibilidade da sanção, não

obedecido quando o Poder Judiciário profere decisões como ocorreu recentemente

no Brasil183. 

Não se olvide que a Lei das Eleições já autoriza que essa providência

seja efetuada pela Justiça Eleitoral, conforme prescreve o seu art. 57-D, § 3º184.

Ou seja, a lei já existe e legitima este tipo de procedimento pela Justiça

Eleitoral.  A ideia que se pretende nova é o uso de  softwares com protocolos de

análise  de conteúdo,  que seriam  executados nos “computadores servidores”  das

empresas,  apenas  retirando  da  Internet os  arquivos  de  propaganda  irregular

reconhecidas na decisão judicial,  bloqueando-a e/ou substituindo-a, uma vez que a

retirada  nos  moldes  atuais,  não  impede  que  após  ações  de  compartilhamento,

inclusive  entre  REDES  SOCIAIS  diferentes,  como  por  exemplo  FACEBOOK  e

WHATSAPP, as mensagens ou informações propagandísticas irregulares continuem

se propagando.

C) Aplicação  de  astreintes pelo  não cumprimento pelo  destinatário  da

decisão.

O instituto das astreintes teve sua origem na França, sendo parte do uni-

verso jurisprudencial desde os primórdios do século XIX. Consiste a astreinte na téc-

nica sancionatória prevista no Direito Processual Civil de impor uma prestação pecu-

183 Vejam-se notícias.  Disponíveis  em:  <  http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/juiz-de-sc-suspende-decisao-de-
tirar-facebook-do-ar>  e  <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/02/decisao-de-juiz-de-tirar-whatsapp-do-
ar-no-brasil-gera-comentarios-na-web.html. Acesso em  08 abr. 2016. 
184 Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio  da  rede  mundial  de  computadores  -  internet,  assegurado  o  direito  de  resposta,  nos  termos  das  alí-
neas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. [...]  3o  Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou
ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
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niária pelo descumprimento de uma obrigação da fazer ou não fazer e  aumentá-la

até que se torne suficientemente coercitiva para que agente do ato ilícito dê o efetivo

cumprimento à ordem.

No âmbito do contencioso eleitoral, o poder de polícia e o uso da tutela de

urgência inibitória se efetivam na forma de decisões mandamentais de obrigação de

fazer e de não fazer, sendo, a partir uso subsidiário do Código de Processo Civil, au-

torizado ao magistrado a fixação de penas pecuniárias a serem aumentadas no caso

de não cumprimento imediato da decisão. 

Essas sanções pecuniárias que aumentam com o decurso do tempo pelo

descumprimento da decisão judicial mandamental compreendem as astreintes.

No Brasil, as astreintes foram incorporadas ao Código de Processo Civil

pela Lei 8.952/94, estando expressamente previstas no ANTIGO_CPC em seu art.

461, §4º. 

Todavia, mesmo antes da sua positivação no ANTIGO_CPC, as multas

cominatórias já vinham sendo utilizadas com êxito por outros diplomas legais, como

da defesa dos interesses ambientais (art. 11 da LACP – Lei nº 7.347/85), e dos inte-

resses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor (art. 84, § 4º, do

CPC – Lei nº 8.078/90).

A expressão multa cominatória é a outra nomenclatura que se dá às as-

treintes.  

Atualmente, desde 16.03.2016, estando em vigor o NOVO_CPC, as dis-

posições relevantes que prevêem tal ferramenta constam dos artigos 536 e 537, pa-

rágrafos e incisos185.

185 Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo re-
sultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de ativida-
de nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.§ 2o O mandado de busca e apreensão
de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o     a
4o, se houver necessidade de arrombamento.[...] § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cum-
primento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obri-
gação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a reque-
rimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou in-
suficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.§ 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3º  A decisão que fixa a multa é
passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o
trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
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Conforme já se tratou alhures, o Código de Processo Civil é norma adjeti-

va que pode ser utilizada subsidiariamente aos contenciosos eleitorais, de modo que

a aplicação de multas cominatórias (astreintes) àqueles que cometem ilícitos de pro-

paganda irregular, seja no mundo real, seja no mundo digital é elemento importante

para efetivação das tutelas de urgência no processo eleitoral.

Esse foi o entendimento dos Ministros Henrique Neves (Respe nº 711-

35/PR) citado mais recentemente no voto da Ministra Luciana Lóssio, ipsis literis:

A astreinte, embora seja um instituto próprio do Direito Processual Civil (art.
461 do CPC), pode ser utilizada no âmbito do Direito Eleitoral para dar efeti-
vidade à tutela jurisdicional. Na espécie, foi devidamente utilizada para tute-
lar o interesse coletivo na lisura da propaganda eleitoral.186

Todavia,  no âmbito  eleitoral,  fazendo-se  uma interpretação sistemática

entre o NOVO_CPC e Lei dos Partidos Políticos, caso a parte autora da representa-

ção por propaganda eleitoral irregular seja um candidato ou partido político, não po-

derão eles executar as multas cominatórias já que os valores arrecadados com mul-

tas em contenciosos eleitorais tem finalidade de abastecer o Fundo Partidário, nos

termos do art. 38 da Lei dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.187

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre a possibilidade de

aplicação de  astreintes em contenciosos  judiciais  eleitorais  de propaganda ilícita

bem como quanto à legitimidade para executar os valores, atribuindo-a à União atra-

vés da PFN. 

Veja-se o recente julgado daquela Egrégia Corte:

Eleições 2012. [...]. Execução. Multa eleitoral. Astreintes. Ilegitimidade ativa.
[...] 1. A legitimidade para ajuizar ação de execução de astreintes, imposta
pelo descumprimento de ordem judicial  relativa à retirada de propaganda
eleitoral irregular, é da União, por se estar a tratar de norma de interesse

186 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1168-39.2012.6.16.0171 -
CLASSE 32 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANÁ – Julgado em 09.09.2014. Relatora  Min.: Luciana
Lóssio. p. 05. Disponível em : <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/jurisprudencia-por-assunto.> Acesso em 14
abr 2016.
187 Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído
por: I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;  II - recursos
financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III - doações de pessoa física
ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;  IV - do-
tações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de de-
zembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valo-
res de agosto de 1995.
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público, cujo bem jurídico protegido é a democracia e a soberania popular.
[...]188

Assim, pode-se concluir que as astreintes são instrumentos de efetivação

que  podem ser  muito  úteis  para  efetivar  as  tutelas  de  urgência  no  contencioso

eleitoral,  conquanto nos casos de propagandas eleitorais ilícitas em redes sociais

como FACEBOOK e WHATSAPP, sejam de difícil  concretização, uma vez que a

existência de fakes dificulta sobremaneira a identificação dos atos ilícitos.

Atente-se que a Lei  das Eleições autoriza  a aplicação de “multas e/ou

astreintes” ao provedor do serviço de Internet ou mídia social, desde que, depois de

notificado da ilegalidade, descumpra a ordem judicial mandamental e não retire de

seu domínio a propaganda ilícita189.

D) Retirada do “ar” do provedor de Internet que hospeda o sítio.

Como  já  dito  acima,  a  propaganda  eleitoral  na  Internet é,  em  regra,

autorizada  como  corolário  do  direito  fundamental  à  livre  manifestação  do

pensamento190.

Todavia o legislador,  para proteger outros direitos fundamentais (honra

objetiva  e  subjetiva191,  intimidade192,  igualdade  de  condições  entre  candidatos193,

188 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1168-39.2012.6.16.0171 -
CLASSE 32 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANÁ – Julgado em 09.09.2014. Relatora  Min.: Luciana
Lóssio. p. 05. Disponível em : <http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/jurisprudencia-por-assunto.> Acesso em 14
abr 2016.
189 Art. 57-F.  Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propa-
ganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determi-
nado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular,
não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único.  O provedor de conteúdo ou de servi-
ços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for
comprovadamente de seu prévio conhecimento.
190  Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio  da  rede  mundial  de  computadores  -  internet,  assegurado  o  direito  de  resposta,  nos  termos  das  alí-
neas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
191   Art. 57-H.  Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevida-
mente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. §1o  Constitui crime a contratação direta
ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4
(quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
192  Art. 57-E.  São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro ele-
trônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações. 1o  É proibida a venda de cadastro de
endereços eletrônicos. 



97

processo  eleitoral  legítimo,  etc.),  trouxe  algumas  vedações  expressas  quanto  à

modalidade em tela.

A possibilidade de “retirada do ar” do provedor, ou, nos termos expressos

na lei a suspensão do acesso a todo conteúdo informativo dos sítios da internet, está

prevista desde que depois de notificado da ilegalidade permaneça mantendo em seu

sítio a propaganda ilícita194.

O  rito  para aplicação da referida sanção é  o  rito  do art.  96 da LE já

abordado em capítulo anterior. 

E) Bloqueio  do  funcionamento  dos  aplicativos  de  mídia  ou  rede  

social.

O bloqueio de funcionamento das redes sociais,  apesar de não estar

previsto  expressamente  na  legislação  eleitoral,  tem sido estratégia  adotada  pelo

Poder Judiciário para dar efetividade às decisões judiciais conforme já demonstrado

nos exemplos acima.195

Os  magistrados  se  utilizam  da  parte  final  do  caput art.  536  do

NOVO_CPC (no ANTIGO CPC - art.  461, § 5°),  in verbis,  “para a efetivação da

tutela  específica  ou  a  obtenção  de  tutela  pelo  resultado  prático  equivalente,

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”, arguindo que tais

medidas são necessárias à satisfação da tutela específica.

A nossa visão é que essa medida extrema será desnecessária caso o

TSE e  as  empresas  provedoras  de  tais  serviços  acatem a  proposta  tecnológica

desta  dissertação  para  fazer  uso  dos  softwares  com  protocolos  de  análise  de

conteúdo.

Desta sorte, ao invés de “retirar do ar” toda aplicação, buscar-se-á no

banco de dados da empresa os arquivos contendo a propaganda eleitoral irregular,

193  Art. 57-C.  Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. § 1o  É vedada,
ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: I - de pessoas jurídicas, com
ou sem fins lucrativos; II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou in-
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
194 Art. 57-I.  A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a Justiça
Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo dos sí-
tios da internet que deixarem de cumprir as disposições desta Lei. § 1o  A cada reiteração de conduta, será dupli-
cado o período de suspensão. § 2o  No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a
todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobe-
diência à legislação eleitoral.
195 Ver nota de rodapé nº 182.



98

após varredura na Internet, para encontrando-os bloqueá-los de forma específica,

permitindo  a  continuidade  do  uso  pelos  demais  usuários  que  não  cometeram

ilegalidade alguma.

Assim, se respeitaria o princípio da intransmissibilidade da sanção e ao

mesmo tempo se daria efetividade a decisão judicial  do contencioso eleitoral  de

propaganda.

F) Outras formas de efetivação não úteis ou inadequadas à efetivação

das tutelas de urgência em contenciosos de propaganda eleitoral

realizada nas REDES SOCIAIS.

Há outras formas que não  são úteis  e/ou adequadas às propagandas

eleitorais ilícitas cometidas na “terra de ninguém196” em que se tornaram a Internet e

as  REDES  SOCIAIS  como  FACEBOOK,  WHATSAPP  e  TWITTER,  durante  o

período eleitoral.

Por  exemplo,  não  faz  sentido  realizar  uma  busca  e  apreensão  e  o

depósito quando se trata de propaganda eleitoral irregular na Internet uma vez que

as ações nesse ambiente são imateriais, digitais ou eletrônicas.

Por sua vez, como já demonstrado, há outras maneiras que, se aplicadas,

sancionam indiretamente outros usuários que não cometeram ilícito algum, como é o

caso  do  bloqueio  indiscriminado  das  redes  sociais  FACEBOOK,  WHATSAPP  e

TWITTER, ferindo a nosso ver o princípio da intransmissibilidade da sanção.

Para por termo a presente seção, verifica-se do exposto que as medidas

de execução para dar efetividade aos provimentos judiciais concedidos em tutelas

de urgência, ou mesmo em sentenças já transitadas em julgado, muitas vezes não

tem como concretizar a tutela específica requisitada pelo prejudicado.

Ao contrário, criam no prejudicado e no próprio autor do ilícito a sensação

de  que,  fazendo-se  uma  análise  do  custo-benefício,  vale  à  pena  descumprir  a

legislação. Ou ainda, podem fazer florescer a autotutela eletrônico-digital, por nós

conceituada como sendo a aplicação da mesma estratégia ilícita pela vítima que

utilizando de expedientes e técnicas ilícitas de propaganda passa, por exemplo, a

196 Expressão usada  pelos  jornalistas  Pedro Venceslau,  Mateus  Coutinho e  Elizabeth  Lopes,  na  seção LUIS
NASSIF  ONLINE,  em  artigo  divulgado  no  sítio  do  Jornal  de  Todos  os  Brasis,  na  subseção  “Política”.
Disponível  em:<http://jornalggn.com.br/noticia/em-ano-eleitoral-internet-se-torna-uma-terra-de-ninguem>.
Acesso em 06 abr. 2016.
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contratar especialistas em informática para produção de informações, fakes, notícias

falsas, difamatórias, injuriosas sobre seus concorrentes.

Tais situações geram não só ilegalidade, mas uma total desmoralização

da Justiça Eleitoral e inefetividade da legislação eleitoral que passa a ser vista como

uma mera “folha de papel197”.

Assim, entende-se que urge à Justiça  Eleitoral  criar e/ou fazer uso de

uma  nova  ferramenta  para  autoexecutoriedade  de  suas  decisões,  em  moldes

semelhantes  ao  existente  para  execuções  fiscais,  por  meio  do  sistema

BACENJUD198.

A nossa proposta é o uso da tecnologia de softwares com protocolos de

análise de conteúdo.

6.2 REDES SOCIAIS (FACEBOOK, WHATSAPP E TWITER)

Em  dissertação  de  mestrado  apresentada  na  Universidade  FUMEC,

SOUZA199 traz um estudo detalhado sobre as redes sociais. Apesar de tal trabalho

ser  afeto  ao  ramo  Administração,  mas  considerando  a  interdisciplinaridade

apregoada no Programa de Pós-Graduação em Direito desta UFRN, bem como o

fato de que tais conceitos se adéquam perfeitamente aos propósitos deste trabalho,

as lições, aqui explicitadas, têm arrimo naquela fonte.

O  estudo  das  redes  sociais  foi  iniciado  pelas  ciências  exatas  e,  em

seguida, utilizado pela sociologia, numa perspectiva de análise estrutural das redes. 

Atualmente,  tais  criações têm relevância  nas mais  diversas  formas de

relações sociais,  e como não poderia deixar  de ser,  passam a exercer relevante

197  LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição, trad. Hiltomar Martins Oliveira.  Belo Horizonte: Ed.
Líder, 2002. p. 48.
198 O BACENJUD é o sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras,
por intermédio do Banco Central, possibilitando à autoridade judiciária encaminhar requisições de informações e
ordens  de  bloqueio,  desbloqueio  e  transferência  de  valores,  bem  como  realizar  consultas  referentes  a
informações de clientes mantidas em instituições financeiras, como existência de saldos nas contas, extratos e
endereços.  Disponível  em:  <http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Corregedoria-do-Interior/76-
BACENJUD---RENAJUD-E-INFOJUD.xhtml>. Acesso em 17 de jul 216.
199 SOUZA,  Flávia  Ivar  .  REDES  SOCIAIS  E  OS  IMPACTOS  DESSA  INOVAÇÃO  NAS
ORGANIZAÇÕES: estudo de caso da rede corporativa “Comunidade de Negócios” da área comercial das
empresas do Grupo Algar. Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Administração, da
Universidade FUMEC como parte  dos requisitos para a obtenção do título  de Mestre  em Administração de
Empresas.  Orientadora:  Dra.  Cristiana  Fernandes  De  Muylder.  Belo  Horizonte,  2012.  Disponível  em:
<http://www.fch.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/flavia-ivar-de-souza.pdf>.  Acesso  em
24 abr. 2016. p.29-42.
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influencia  no  mundo  jurídico,  mormente  como  ferramentas  de  divulgação  de

propagandas eleitorais.

CASTELLS200 apud SOUZA201 diz que “uma rede é um conjunto de nós

conectados”. Ainda citando CASTELLS202, SOUZA aduz que as redes são e serão

os componentes fundamentais das organizações, pois são capazes de formar-se e

expandir-se por todas as avenidas e becos da economia global. 

Diversos conceitos são citados na obra de SOUZA203,  dentre  os quais

transcreve-se:

redes sociais como um fenômeno global que está contagiando as pessoas e
se tornando um excelente  observatório  para o lançamento de  serviços e
produtos no mercado.
...
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores
(pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões.

são conjuntos de contatos que ligam vários atores – relações sociais formais
ou não, constantes ou raras, profissionais ou emocionais.

No  âmbito  das  ciências  humanas,  mormente  a  antropologia  e  a

sociologia, o termo “rede social” teve um incremento no seu uso a partir da década

1950,  servindo  para  explicar  o  modo  como  se  consolidavam  padrões  de

comportamento ou mesmo organizações sociais (tribos, famílias, gêneros, grupos

étnicos). 

Outra definição de rede social é encontrada na projeto de pesquisa para

dissertação de mestrado de BERNARDO204 que define:

200 CASTELLS, M. A Galáxia da Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p.4.
201 SOUZA,  Flávia  Ivar  .  REDES  SOCIAIS  E  OS  IMPACTOS  DESSA  INOVAÇÃO  NAS
ORGANIZAÇÕES: estudo de caso da rede corporativa “Comunidade de Negócios” da área comercial das
empresas do Grupo Algar. Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Administração, da
Universidade FUMEC como parte  dos requisitos para a obtenção do título  de Mestre  em Administração de
Empresas.  Orientadora:  Dra.  Cristiana  Fernandes  De  Muylder.  Belo  Horizonte,  2012.  Disponível  em:
<http://www.fch.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/flavia-ivar-de-souza.pdf>.  Acesso  em
24 abr. 2016. p.30.
202 CASTELLS,  M.  A cultura  da  virtualidade  real:  a  integração  da  comunicação  eletrônica,  o  fim da
audiência de massa e o surgimento de redes interativas. In: CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo:
Paz e Terra, 1999. p.188.
203SOUZA,  Flávia  Ivar  .  REDES  SOCIAIS  E  OS  IMPACTOS  DESSA  INOVAÇÃO  NAS
ORGANIZAÇÕES: estudo de caso da rede corporativa “Comunidade de Negócios” da área comercial das
empresas do Grupo Algar. Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Administração, da
Universidade FUMEC como parte  dos requisitos para a obtenção do título  de Mestre  em Administração de
Empresas.  Orientadora:  Dra.  Cristiana  Fernandes  De  Muylder.  Belo  Horizonte,  2012.  Disponível  em:
<http://www.fch.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/flavia-ivar-de-souza.pdf>.  Acesso  em
24 abr. 2016. p.31-32.
204 BERNARDO, Danylo Santos.  Sub-Projeto de Pesquisa - Evolução na Comunicação: estudos nas Redes
Sociais.  Universidade  Municipal  de  São  Caetano  do  Sul.  Ano  de  2011.  p.  04.  Disponível
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Uma  rede  social  é  uma  estrutura  social  composta  por  pessoas  ou
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham
valores  e  objetivos  comuns.  Uma  das  características  fundamentais  na
definição  das  redes  é  a  sua  abertura  e  porosidade,  possibilitando
relacionamentos horizontais  e não hierárquicos entre os participantes.  As
redes “não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase
uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade
de se fazer e desfazer rapidamente.

Em  síntese,  as  redes  sociais  nasceram  para  integrar  membros  com

interesses e ideologias interligadas pela relevância de um tema determinado ou para

propiciar integração e interatividade por meio de comunicação e compartilhamentos

de conteúdos.

Há vários princípios e regras que regulam as redes socais os quais são

muito bem explicados nas obras acima referidas.  Todavia a dissecação do tema

“redes sociais” refoge ao objetivo desta dissertação. 

O que se entende pertinente ao presente trabalho é a conceituação de

“redes socais” e sua consequente relevância para o direito eleitoral no que tange à

circunstância de tais ferramentas serem instrumentos de divulgação de propaganda

eleitoral.

Isto porque as redes sociais, que tem como fundamentos acessibilidade,

ilimitação  física  de  conexões,  ampla  possibilidade  de  compartilhamento  de

informações,  conhecimentos  e  interesses,  acabam  sendo  instrumentos  de

fortalecimento da Sociedade Civil e da participação democrática/mobilização social. 

Atualmente, as mais populares redes sociais do Brasil,  muito utilizadas

para realização de propagandas eleitorais são o FACEBOOK, o WHATSAPP e o

TWITTER. 

O FACEBOOK, criado no dia 4 de fevereiro de 2004, por Mark Zucker-

berg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, alunos da Universidade de Harvard, é uma

rede social que, desde o início, teve o objetivo de configurar um espaço no qual as

pessoas possam encontrar umas às outras, dividindo opiniões e fotografias205.

em:<http://www.uscs.edu.br/pesquisasacademicas/images/pesquisas/danylo_elias.pdf>. Acesso em 24 abr. 2016.
205 SANTANA,  Ana  Lúcia.  História  do  Facebook.  Disponível  em:
<http://www.infoescola.com/internet/historia-do-facebook/> Acesso em  24 abr. 2016.
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No início, o FACEBOOK se limitava ao corpo estudantil da Universidade

de Harvard, mas hoje já possui mais de 92 milhões de usuários por mês, só no Bra-

sil.206

O principal foco da rede social FACEBOOK é permitir o compartilhamento

de dados e imagens entre as pessoas, sendo possível a divulgação de fotos, vídeos,

anúncios, textos, etc., todos estes instrumentos hábeis a realização de propaganda

eleitoral.

Segundo o sítio top10mais207, veículo que verifica quais os sites mais visi-

tados do Brasil, o Facebook ocupava em 2014 o 1º lugar entre as redes sociais mais

acessadas no país.

Esse nicho de divulgação de ideias políticas e propagandas eleitorais é

bastante utilizado pelos partidos e candidatos, ou mesmo, por eleitores que divulgam

e compartilham informações favoráveis ou desfavoráveis àqueles que apóiam. É in-

clusive autorizado como veículo hábil a realização de propaganda eleitoral, conforme

previsão do art. 57-D, § 3º da Lei nº 9504/1997 – Lei das Eleições208.

O WHATSAPP, cujo nome técnico é WhatsApp Messenger, consiste num

aplicativo  multiplataforma  de mensagens  instantâneas e  chamadas  de  voz  para

smartphones209.

Além  de  mensagens  de  texto,  os  usuários  podem  enviar imagens, ví-

deos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma cone-

xão com a Internet210.

Segundo notícia publicada no sítio do Gazeta do Povo, em 25/08/2016, o

WhatsApp Messenger possui cerca de 45 milhões de usuários ativos no Brasil211

Considerado um aplicativo para celulares multiplataforma, o Whatsapp é

atualmente  compatível  com todas  as  principais  marcas  e  sistemas  operacionais

206 Notícia  de  20.03.2015  existente  no  sítio  do  FACEBOOK.  Disponível  em:  https://pt-
br.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-
mes. Acesso em 24 abr. 2016.
207 Notícia de 21 de maio de 2014. Disponível em : < http://top10mais.org/top-10-redes-sociais-mais-acessadas-
do-brasil>.  Acesso em 24 abr. 2016.
208 Art. 57-D - § 3o  Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral po-
derá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a
candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. 
209 Explicações obtidas no sítio  Wikipédia. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>. Acesso
em 24 abr. 2016.
210 Explicações obtidas no sítio  Wikipédia. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>. Acesso
em 24 abr. 2016.
211 Notícia de 25 de agosto de 2016 no sítio do jornal Gazeta do Povo. Disponível em:< http://www.gazetadopo-
vo.com.br/economia/whatsapp-atinge-600-milhoes-de-usuarios-ativos-diz-cofundador-eckqsierkjxfcu-
fa8ty5cqfym>. Acesso em 24 abr. 2016.
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de smartphones do mundo, como o iPhone (iOS), Android, Windows Phone, Black-

Berry e Nokia.212 

Da mesma forma que o FACEBOOK, considerando o elevado número de

usuários, esse aplicativo de mensagens instantâneas, por ser mais prático e econô-

mico, pois não há um custo adicional para enviar as mensagens, também é bastante

utilizado para realização de propagandas eleitorais. 

Trata-se de efetivo e barato canal para divulgação de plataformas políti-

cas e nomes de candidato.

Entende-se que tal aplicativo também é autorizado como instrumento de

propaganda eleitoral, tendo em vista sua adequação à disposição do caput do art.

57-D in fine, já citado alhures, mas que transcrevemos para maior fixação: 

Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato du-
rante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - in-
ternet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Conquanto  autorizado,  também se  verificaram,  nas  últimas eleições,  a

ocorrência de ilícitos no repasse entre usuários de WHATSAPP de propagandas ir-

regulares, mentirosas, caluniosas e difamatórias, de modo que se vislumbra como

possibilidade de coibição ou meio de cessação de tais ilícitos na referida aplicação

uso dos softwares e analisadores de protocolos, após deferida a tutela judicial inibi-

tória repressiva. 

Por fim, como terceiro exemplo de mídia social autorizada para realização

de propaganda eleitoral, cujas ações ilícitas podem ser cessadas pela utilização de

“programas robô” ou protocolos de análise de conteúdo, cita-se o TWITTER.

O TWITTER, fundando em 2006 por Jack Dorsey213, consiste numa rede

social e  num  servidor para  microblogging214,  que  permite  aos  usuários enviar  e

receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres,

212 Explicações  obtidas  no  sitio  Significados.  Disponível  em:
<http://www.significados.com.br/whatsapp/>.Acesso em 24 abr. 2016
213 BERNARDO, Danylo Santos.  Sub-Projeto de Pesquisa - Evolução na Comunicação: estudos nas Redes
Sociais.  Universidade  Municipal  de  São  Caetano  do  Sul.  Ano  2011. p.  4. Disponível  em:
<http://www.uscs.edu.br/pesquisasacademicas/images/pesquisas/danylo_elias.pdf>. Acesso em 24 abr. 2016. 
214 Micro-blogging é uma forma de informação de blog que permite aos usuários que façam atualizações breves
de imagens e texto (geralmente com menos de 200 caracteres) e publicá-las para que sejam vistas publicamente
ou  apenas  por  um  grupo  restrito  escolhido  pelo  usuário. Disponível  em  URL:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging. Acesso em  24 abr. 2016.
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conhecidos  como  "tweets"),  por  meio  do  web  site  do  serviço,  por  SMS e  por

softwares específicos de gerenciamento215.

Aliás, a palavra inglesa tweet significa “pio de passarinhos”, simbolizando

os vários “pios” (pequenas mensagens) que se acumulam na timeline do Twitter216,

motivo pelo qual o símbolo da aplicação é um pássaro.

A propaganda eleitoral pelo TWITTER também está autorizada em vista

de sua subsunção ao comando da parte final da disposição no caput do art. 57-D.

Além disso, também devido ao seu gigantesco número de usuários (cerca de 300

milhões no mundo217) sua utilização pelos partidos e candidatos é frequente nos plei-

tos eleitorais, devendo os abusos cometidos ser coibidos e sancionados pela Justiça

Eleitoral, conforme as prescrições da Lei das Eleições já abordadas em tópico ante-

rior.

Interessante julgado encontrado na obra de BONIFÁCIO218 traz entendi-

mento do TSE nos seguintes termos:

Não há que se falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter,
uma vez que essa rede social não leva ao conhecimento geral das pessoas
as manifestações nela divulgadas, mas apenas aos seguidores do seu autor
(Ac-TSE, de 12.09.2013. RESp nº 7464).

215 Explicações obtidas no sítio Wikipédia. Disponível em URL:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter>. Acesso
em 24 abr. 2016.
216 Explicações obtidas no sítio  Significados.  Disponível em  URL:< http://www.significados.com.br/twitter/>.
Acesso em 24 abr. 2016.
217 Notícia  veiculada  em  29  de  abril  de  2015  no  sítio  TechTudo.  Disponível  em  URL:
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/04/twitter-recupera-e-cola-no-instagram-em-total-de-usuarios-
302-milhoes.html. Acesso em 24 abr. 2016.
218 BONIFACIO, Artur Cortez. SILVA, Paulo Roberto Almeida e. ELEIÇÕES GERAIS EM PERGUNTAS E
RESPOSTAS. Análise de Questões e Práticas à Luz da Jurisprudência do TSE.  Recife: Nossa Livraria,
2014.p. 79.
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7 CONCLUSÃO

Neste  trabalho  monográfico,  procurou-se  fazer  uma  análise  sobre  a

possibilidade de utilização das tutelas de urgência no âmbito dos processos judiciais

eleitorais em espécie.

Inicialmente  fez-se  um  estudo  sobre  propaganda  eleitoral  gratuita,

explicando seus conceitos, espécies, princípios constitucionais e regras legais que

legitimam essa atividade tão relevante para os candidatos e eleitores, mas que tem

sido desvirtuada em sua ontologia para, literalmente, vender candidatos.

Defendeu-se que a Propaganda Eleitoral,  conquanto desprestigiada na

realidade pelo eleitorado devido à crise de representatividade política vigente, é um

direito fundamental do candidato e, mais importante, do eleitor. Na verdade, trata-se

de necessário instrumento para a própria existência da democracia, pois é o meio de

fornecer informações ao eleitor sobre que pretende os governar.

Em seguida, fez-se, uma análise sobre o conceito de Internet e histórico

de  seu  desenvolvimento,  abordando-se a  atualidade da  Lei  das  Eleições  que já

possui regramento específico para realização e divulgação de propaganda eleitoral

neste meio, que hoje é considerado decisivo para candidatos e partidos angariarem

votos e simpatizantes às suas propostas.

Em  continuação,  para  dar  subsídio  técnico  a  ideia  central  da  obra,

trouxeram-se aspectos gerais do tema “Tutelas de Urgência”, quando se tratou dos

conceitos,  natureza  jurídica,  evolução  histórica  e  princípios  constitucionais

legitimadores do instituto. 

Procurou-se analisar detidamente as espécies, características e requisitos

para concessão das tutelas de urgência, já com atenção às inovações trazidas pelo

NOVO_CPC,  sem  se  esquecer  de  associá-las  ao  contencioso  eleitoral  de

propaganda.

Em  vista  do  conflito  de  princípios  que  fundamentam  a  propaganda

eleitoral (liberdade de expressão e de informação) com os direitos à intimidade, à

honra,  privacidade  e  legalidade,  quando  da  concessão  das  tutelas  inibitórias  na

modalidade preventiva, apresentou-se a evolução do entendimento do STF quanto à

impossibilidade  de concessão  da  tutela  inibitória,  na  modalidade  preventiva,  nos

contenciosos  de  propaganda  eleitoral.  Entretanto,  por  honestidade  intelectual,
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descreveu-se o caso isolado da  Representação nº 178163, originária do DF, em

que houve decisão em sentido contrário a tese defendida.

Em  sequência,  estudaram-se  as  ações  e  representações  eleitorais,

centralizando-se a atenção nas representações por propaganda eleitoral irregular e

seu procedimento previsto no art. 96 da Lei da Eleições. Demonstrou-se que, apesar

do rito célere da representação por propaganda eleitoral, há motivos de ordem legal

e  prática  para,  em  muitos  casos,  se  utilizar  tutelas  de  urgência  no  referido

contencioso judicial.

Neste  ponto,  construiu-se  logicamente  a  fundamentação  legal

autorizadora da utilização subsidiária do Código de Processo Civil,  que não está

expressa no regramento legal eleitoral, mas pode ser extraída de uma interpretação

sistêmica de dispositivos do NOVO_CPC e da analogia com regras existentes no

Código Eleitoral quanto ao processo penal. Tal tese é corroborada por julgamentos

reiterados e relativamente recentes do TSE, também descritos nesta obra, sem falar

da disposição expressa do art. 15 do NOVO_CPC.

No  penúltimo  capítulo,  a  obra  traz  um  estudo  sobre  as  formas  de

efetivação  das  tutelas  de  urgência  concedidas  em  representações  eleitorais,

sugerindo o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, seja pelo TSE, seja pelas

empresas  fornecedoras  dos  serviços  de  redes  sociais  como  FACEBOOK,

WHATSAPP ou  TWITTER,  denominados  softwares  ou  protocolos  de  análise  de

conteúdo que identifiquem os arquivos com propaganda indevida e os bloqueie e/ou

substitua  por  mensagens  semelhantes  às  impostas  como  sanções  em  rádio  e

televisão quando estas cometem ilícitos eleitorais, por exemplo, “ESTA POSTAGEM

FOI BLOQUEADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL”.

Em sendo acatada a sugestão e desenvolvidas estas ferramentas, tornar-

se-ia  desnecessário  o  bloqueio  total  das  referidas redes sociais,  como tem sido

recorrente  no  Brasil  em  decisões  judiciais  recentes,  que  acabam  sancionando

indiretamente  usuários  que  não  cometeram  ilícito  algum  e  necessitam  de  tais

ferramentas para questões de entretenimento, divulgação de notícias e até mesmo

questões profissionais.

Por fim, usando como fonte bibliográfica, dissertação de mestrado da área

de Administração, exercitando a interdiciplinaridade apregoada pelo  Programa de

Pós-Graduação  em Direito  da  UFRN,  que  se  aprofunda  no  tema  redes  sociais,

procurou-se apresentar os conceitos básicos e a evolução de tais tecnologias ao
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longo  do  tempo  para  em  seguida  exemplificar  com  o  funcionamento  das  três

principais redes sociais utilizadas no Brasil, como mídia divulgadora de propaganda

eleitoral nas eleições de 2014.

Em conclusão, é de se ressaltar que, cada vez mais, o uso das REDES

SOCIAIS na propaganda eleitoral  se fortalece,  e tendo em vista  a quase total  e

incontrolável  liberdade existente na Internet,  não é raro verificar a divulgação de

propagandas ilícitas. 

Desta  sorte,  a  Justiça  Eleitoral,  se  pretende  concretizar  a  vontade  do

Congresso  e  dar  efetividade  à  legislação  eleitoral  que  normatiza  o  exercício  da

propaganda eleitoral na Internet, precisa ter instrumentos que vão além do meios

tradicionais  de  efetivação  das  tutelas  de  urgência,  sob  pena  de  também estas,

tornarem-se letra morta.

Há necessidade, não de uma nova lei  sobre o tema, mas sim que se

desenvolvam aplicações tecnológicas (softwares, protocolos de análise de conteúdo,

programas  robô,  ou  algo  semelhante)  para  que  ao  ser  concedido  o  provimento

judicial  em  tutela  de  urgência,  seja  imediatamente  executado  pelas  empresas

provedoras dos serviços, retirando-se da rede, especificamente, a propaganda ilícita

e todos os seus consequentes compartilhamentos.

Assim, não seria necessária medida drástica como a “retirada do ar” de

toda a aplicação/rede social,  o que acaba prejudicando outros usuários que não

contribuíram para o ilícito  em desrespeito  ao princípio  da intransmissibilidade da

sanção. 

Ou  ainda,  em  se  criando  essas  aplicações  tecnológicas  que

concretizariam  a  sanção  pontualmente  ao  infrator,  promover-se-ia  alguma

coercibilidade naqueles que agem guiados sempre pela análise do custo-benefício

em  descumprir  a  legislação,  vendo-a  apenas  como  uma  folha  de  papel,  o  que

desacredita a Justiça Eleitoral e incentiva a prática de autotutela eletrônico-digital.

Demais  disso,  tratando  do  uso  da  tutela  inibitória  preventiva  no

contencioso de propaganda eleitoral, defende-se que se prevalecer o entendimento

esposado  pelo  Ex-Ministro  Admar  Gonzaga  na  Representação  nº  178163  (que

concedeu liminar em tutela inibitória preventiva),  que ainda não pode ser tratado

tecnicamente como jurisprudência, uma vez que se trata de um único julgado, nossa

democracia passa a correr um sério risco.
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Afirma-se  isso  porque  a  liberdade  de  expressão  é  valor  básico  e

fundamente de uma democracia.

Assim,  impedir  a  divulgação  de  informações  relevantes  em  revistas,

jornais, Internet ou redes sociais sobre candidatos a pleitos, preventivamente como

foi o caso, é uma conduta que tem falhas não só de ordem positivo-dogmática, mas

também principiológica.

Afirma-se ser falha de ordem positivo-dogmática porque não há dúvida de

que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso IX foi literal ao impor que

independe de censura ou licença a livre expressão da atividade intelectual, artística,

científica e de comunicação, sendo também claro que a sanção pelo abuso de tal

manifestação,  prevista  no  art.  5º,  inciso  V,  consiste  no  direito  de  reposta  e

indenização por dano material, moral ou a imagem, destarte posterior à ilegalidade.

A esta garantia também deve se submeter o julgador!

Quanto  à  falha  principiológica,  verifica-se  que  uma  decisão  em  tutela

inibitória preventiva no contencioso de propaganda eleitoral, para garantir o princípio

da isonomia entre os candidatos, fere de morte o princípio-direito dos eleitores de

serem  informados  sobre  possíveis  condutas  criminosas  ou  ímprobas  dos

concorrentes, mesmo que ainda não confirmadas.

Ora, a palavra “candidato” se origina de “cândido”, cujo significado é puro,

imaculado, sem culpa, conforme lições do Ex-Ministro Ayres Britto em seu voto na

ADIN nº 4579. Desta sorte, cercear o eleitor, preventivamente, de informações que

permitam a ele fazer um juízo da “candura” dos candidatos fere esse direito básico à

informação, princípio essencial numa democracia.

Por fim, atenta-se, ainda, que o precedente citado em que se concedeu

tutela inibitória preventiva na distribuição de uma revista de grande circulação, tendo

em  vista  que  o  conteúdo  das  delações  nela  retratadas  ainda  não  havia  sido

homologado pela Justiça, demonstra uma verdadeira desconfiança na capacidade

do titular do poder – o povo – em fazer um juízo crítico e racional das informações

que lê e recebe dos vários meios de comunicação.

É  um  preconceito  contra  a  capacidade  de  discernimento  do  corpo

eleitoral.

Essa  desconfiança  na  capacidade  do  povo  em  fazer  suas  próprias

escolhas não é nova, pois desde JAMES MADISON, em o Federalista, passando

mais modernamente por STHEPHEN HOLMES, os delegatários do poder (chefes do
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executivo, legisladores e juízes) apresentam extrema dificuldade em acreditar que o

cidadão é, por si só, capaz de fazer suas escolhas políticas (que serão boas ou más,

dependendo do referencial de cada um).

É como se aquele cidadão que teria a informação da delação premiada

(ainda não confirmada) da revista, fosse decidir a quem daria seu voto com base,

unicamente,  na  reportagem.  Como  se  ele,  cidadão,  não  levasse  em conta  sua

situação profissional (empregado ou desempregado); não sentisse na pele a falta de

qualidade dos serviços de saúde, educação e segurança públicos; não sentisse seu

poder aquisitivo sendo corroído pela inflação, enfim, não fosse influenciado pela sua

realidade circundante, ao decidir seu voto.

Não  se  desconhece  que  os  meios  de  comunicação  influenciam  a

sociedade  como  um  todo.  Todavia,  se  como  premissa,  parte-se  da  crença  na

incapacidade de discernimento do povo e da existência de um “determinismo” do

resultado das eleições a  partir  da opinião expressa nos  meios de comunicação,

então revogue-se o parágrafo único do art. 1º da nossa Constituição Federal. Mas

isso é impossível, pois se trata de cláusula pétrea!

Ou seja, a liberdade de expressão e de comunicação não é apenas um

direito dos veículos de comunicação de massa. Pelo contrário, é direito fundamental

e essencial do cidadão-eleitor,  que não pode ver censurada em tutelas inibitórias

preventivas  informações  relevantes  à  formação  de  seu  juízo,  sob  pena  de  a

democracia brasileira se tornar uma democracia de juízes, e não uma democracia

do povo.

Não se deve aplaudir ativismos judiciários exagerados, que demonstram

descrença na capacidade do  povo  em decidir  seus destinos,  senão acabar-se-á

corrompendo o  conceito  ontológico a  democracia,  para torná-la  uma democracia

cada vez mais distante do povo.
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ANEXO I – FLUXOGRAMA DA AÇÃO DE IMPUGNAÇAO DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA 

Figura 01 - Fluxograma – Rito dos artigos 3º a 8 da Lei Complementar n.º 64/1990. 
Utilizado para a AIRC.
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ANEXO II – AÇÃO DE IMPUGNAÇAO DE MANDATO ELETIVO 

Figura 02 - Fluxograma – Rito dos artigos 3º a 8 da Lei Complementar n.º 64/1990. 
Utilizado para as AIME
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ANEXO III – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

Fluxograma – Rito do art. 22 da Lei Complementar n.º 064/1990.Utilizado para as AIJE, RIJEAR, ACIS, 
RECV


