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RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO 
ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E 
DE AUTORIDADE. ART. 22 DA LC 64/90. TRANSMISSÃO 
AO VIVO. REDE SOCIAL. DIA DO PLEITO. HORÁRIO DE 
VOTAÇÃO. FATOS NOTORIAMENTE INVERÍDICOS. 
SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO. FRAUDES 
INEXISTENTES EM URNAS ELETRÔNICAS. AUDIÊNCIA 
DE MILHARES DE PESSOAS. MILHÕES DE 
COMPARTILHAMENTOS. PROMOÇÃO PESSOAL. 
IMUNIDADE PARLAMENTAR COMO ESCUDO PARA 
ATAQUES À DEMOCRACIA. IMPOSSIBILIDADE. 
GRAVIDADE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. 
INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO. 
1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público contra 
acórdão prolatado pelo TRE/PR, que, por maioria de votos, 
julgou improcedente os pedidos em Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em desfavor de Deputado 
Estadual eleito pelo Paraná em 2018, afastando o abuso de poder 
político e o uso indevido dos meios de comunicação social (art. 
22 da LC 64/90). 
2. Rejeitada a preliminar de inovação recursal aduzida em 
contrarrazões. Os argumentos contidos no apelo apenas 
contrapõem a tese da Corte de origem de que a internet e as 
redes sociais não se enquadram como meios de comunicação. 
3. A hipótese cuida de live transmitida ao vivo em rede social, 
quando em curso a votação no primeiro turno, para mais de 70 
mil internautas, e que até 12/11/2018 teve mais de 105 mil 
comentários, 400 mil compartilhamentos e seis milhões de 
visualizações. O recorrido – que exercia o cargo de Deputado 
Federal – noticiou a existência de fraudes em urnas eletrônicas e 
outros supostos fatos acerca do sistema eletrônico de votação. 
4. Sintetizam-se as principais declarações na transmissão: (a) “já 
identificamos duas urnas que eu digo ou são fraudadas ou 
adulteradas. [...], eu tô com toda a documentação aqui da própria 
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Justiça Eleitoral”; (b) “nós estamos estourando isso aqui em 
primeira mão pro Brasil inteiro [...], urnas ou são adulteradas ou 
fraudadas”; (c) “nosso advogado acabou de confirmar [...], 
identificou duas urnas que eu digo adulteradas”; (d) “apreensão 
feita, duas urnas eletrônicas”; (e) “não vamos aceitar que uma 
empresa da Venezuela, que a tecnologia que a gente não tem 
acesso, defina a democracia no Brasil”; (f) “só aqui e na 
Venezuela tem a porcaria da urna eletrônica”; (g) “daqui a pouco 
nós vamos acompanhar [a apuração dos resultados], sem 
paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma”; (h) “eu uso 
aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, 
independente dessa eleição, pra trazer essa denúncia”.  
5. O teor do vídeo é inequívoco, residindo a controvérsia em 
questões de direito: legitimidade do pleito, possibilidade de 
enquadrar a conduta no art. 22 da LC 64/90 e gravidade dos fatos. 
6. O sistema eletrônico de votação representa modelo de inegável 
sucesso implementado nas Eleições 1996 e internacionalmente 
reconhecido. O propósito dessa verdadeira revolução residiu na 
segurança e no sigilo do voto, sendo inúmeros os fatores que 
poderiam comprometer os pleitos realizados com urnas de lona, 
desde simples erros humanos na etapa de contagem, manipulações 
em benefício de candidatos e a execrável mercancia do sufrágio. 
Visou-se, ainda, conferir maior rapidez na apuração, o que possui 
especial relevância em país de dimensões continentais.  
7. Esta Justiça Especializada não atua de forma sigilosa ou numa 
espécie de redoma na organização do pleito. Ao contrário, busca 
sempre soluções construtivas com os atores do processo eleitoral 
tendo como fim maior aperfeiçoar continuamente as eleições e 
consolidar o regime democrático. 
8. A parceria entre órgãos institucionais de ponta na área de 
tecnologia, a constante busca por inovação e o contínuo diálogo 
com a sociedade propiciaram a plena segurança do sistema 
eletrônico de votação no decorrer dos últimos 25 anos, sem 
nenhuma prova de fraude de qualquer espécie, conforme 
inúmeras auditorias internas e externas e testes públicos de 
segurança diuturnamente noticiados pela Justiça Eleitoral. 
9. Hipótese inédita submetida a esta Corte Superior é se ataques 
ao sistema eletrônico de votação e à democracia, disseminando 
fatos inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do pleito, 
em benefício de candidato, podem configurar abuso de poder 
político ou de autoridade – quando utilizada essa prerrogativa 
para tal propósito – e/ou uso indevido dos meios de comunicação 
quando redes sociais são usadas para esse fim. 
10. Os arts. 1º, II e parágrafo único, e 14, § 9º, da CF/88, além 
dos arts. 19 e 22 da LC 64/90 revelam como bens jurídicos 
tutelados a paridade de armas e a lisura, a normalidade e a 
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legitimidade das eleições. Não há margem para dúvida de que 
constitui ato abusivo, a atrair as sanções cabíveis, a promoção de 
ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria 
democracia, incutindo-se nos eleitores a falsa ideia de fraude em 
contexto no qual candidato sobrevenha como beneficiário dessa 
prática. 
11. O abuso de poder político configura-se quando a normalidade 
e a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes 
públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam 
candidaturas em manifesto desvio de finalidade. Precedentes. 
12. Inviável afastar o abuso invocando-se a imunidade 
parlamentar como escudo. No caso de manifestações exteriores à 
Casa Legislativa a que pertence o parlamentar, “há necessidade 
de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou em 
razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o 
denunciado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas 
a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos 
parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado 
eventuais parâmetros das imunidades materiais” (voto do Min. 
Alexandre de Moraes no Inquérito 4.694/DF, DJE de 1º/8/2019). 
13. A internet e as redes sociais enquadram-se no conceito de 
“veículos ou meios de comunicação social” a que alude o art. 22 
da LC 64/90. Além de o dispositivo conter tipo aberto, a Justiça 
Eleitoral não pode ignorar a realidade: é notório que as Eleições 
2018 representaram novo marco na forma de realizar campanhas, 
com claras vantagens no uso da internet pelos atores do processo 
eleitoral, que podem se comunicar e angariar votos de forma 
mais econômica, com amplo alcance e de modo personalizado 
mediante interação direta com os eleitores. 
14. No caso, constata-se sem nenhuma dificuldade que todas as 
declarações do recorrido durante sua live, envolvendo o sistema 
eletrônico de votação, são absolutamente inverídicas. 
15. Quanto às urnas eletrônicas de seções eleitorais do Paraná, o 
recorrido atribuiu-lhes a pecha de “fraudadas”, “adulteradas” e 
“apreendidas” e apontou que “eu tô com toda a documentação 
aqui da própria Justiça Eleitoral”. Todavia, (a) inexistiu 
apreensão, mas mera substituição por problemas pontuais; (b) 
além da já enfatizada segurança das urnas eletrônicas, a Corte de 
origem realizou auditoria antes do segundo turno – na presença 
de técnicos da legenda do candidato – e nada constatou; (c) é 
falsa a narrativa de que a suposta fraude estaria comprovada na 
“documentação aqui da própria Justiça Eleitoral”, não havendo 
nenhuma menção a esse respeito nas atas das respectivas seções. 
16. No tocante à declaração de que “nós não vamos aceitar que 
uma empresa da Venezuela, que a tecnologia que a gente não tem 
acesso, defina a democracia no Brasil”, trata-se de inverdades 
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refutadas inúmeras vezes: (a) sendo a Justiça Eleitoral criadora e 
desenvolvedora da urna eletrônica, seria no mínimo contraditório 
dizer que não há acesso à tecnologia de sistemas; (b) a empresa 
que produz as urnas não é venezuelana – o que, aliás, por si só, 
não representaria qualquer problema se fosse verdade.  
17. É falsa a afirmativa de que apenas Brasil e Venezuela 
empregam urnas eletrônicas. Segundo o Instituto Internacional 
para a Democracia e a Assistência Social, 23 países as utilizam 
em eleições gerais e outros 18 em pleitos regionais, incluídos 
Canadá, França e algumas localidades nos Estados Unidos, o que 
também já foi esclarecido pela Justiça Eleitoral. 
18. Inexistiu fraude nas Eleições 2014. Para além das inúmeras 
ocasiões em que a Justiça Eleitoral cumpriu com transparência seu 
dever de informação, houve auditoria externa conduzida pela grei 
derrotada naquele pleito, nada se identificando como irregular. 
19. Os dividendos angariados pelo recorrido são incontroversos. A 
live ocorreu quando a votação ainda estava aberta no Paraná, ao 
passo que o acesso à internet ocorre de qualquer lugar por 
dispositivos móveis, reiterando-se que a transmissão foi assistida 
por mais de 70 mil pessoas, afora os compartilhamentos do vídeo. 
20. O recorrido valeu-se das falsas denúncias para se promover 
como uma espécie de paladino da justiça, de modo a representar 
eleitores inadvertidamente ludibriados que nele encontraram uma 
voz para ecoar incertezas sobre algo que, em verdade, jamais 
aconteceu. Também houve autopromoção ao mencionar que era 
Deputado Federal e que a imunidade parlamentar lhe permitiria 
expor os hipotéticos fatos. 
21. Gravidade configurada pela somatória de aspectos qualitativos 
e quantitativos (art. 22, XVI, da LC 64/90). O ataque ao sistema 
eletrônico de votação, noticiando-se fraudes que nunca ocorreram, 
tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade 
do Estado Democrático de Direito e na confiança dos eleitores nas 
urnas eletrônicas, utilizadas há 25 anos sem nenhuma prova de 
adulterações. Além disso, reitere-se a audiência de mais de 70 mil 
pessoas e, até 12/11/2018, mais de 400 mil compartilhamentos, 
105 mil comentários e seis milhões de visualizações. 
22. Na linha do parecer ministerial, “a transmissão ao vivo de 
conteúdo em rede social, no dia da eleição, contendo divulgação 
de notícia falsa e ofensiva por parlamentar federal, em prol de seu 
partido e de candidato, configura abuso de poder de autoridade e 
uso indevido de meio de comunicação”, sendo grave a afronta à 
“legitimidade e normalidade do prélio eleitoral”. 
23. Recurso ordinário provido para cassar o diploma do recorrido 
e declará-lo inelegível (art. 22, XIV, da LC 64/90), com imediata 
execução do aresto, independentemente de publicação, e 
recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (RELATOR):  

1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Parquet contra aresto 

proferido pelo TRE/PR, nos termos da seguinte ementa (ID 21.646.688): 

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE “LIVE”, EM REDE SOCIAL, 
FACEBOOK POR DEPUTADO FEDERAL E CANDIDATO A 
DEPUTADO ESTADUAL, DURANTE O HORÁRIO DA 
VOTAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO, CONTENDO A 
AFIRMAÇÃO DE QUE ESTAVA COMPROVADO QUE DUAS 
URNAS ESTAVAM FRAUDADAS OU ADULTERADAS, ALÉM 
DE OUTRAS CRÍTICAS E CONTEÚDOS FALSOS PROFERIDOS 
EM TOM SENSACIONALISTA E OFENSIVO. USO INDEVIDO 
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 
ABUSO DE AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. IMUNIDADE 
PARLAMENTAR MATERIAL QUE NÃO AUTORIZA ATAQUES 
ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS.  PUNIÇÃO 
EXCEPCIONALMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DO 
ENTENDIMENTO DA MAIORIA DA CORTE DE QUE NÃO HÁ 
PROVA CABAL DE QUE A CONDUTA DO INVESTIGADO 
TENHA RESULTADO EM BENEFÍCIO À CANDIDATO NA 
ELEIÇÃO DE 2018. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Uso indevido dos meios de comunicação não configurado, uma vez 
que este requer a comprovação da utilização de veículos de imprensa, 
como rádio, jornal ou televisão, em benefício de determinado 
candidato, seja pela concessão, em seu favor, de espaço privilegiado 
na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais concorrentes. Aplicativos 
de mensagens e contas pessoais em redes sociais não se enquadram no 
conceito legal. 

2. Eventual falha de funcionamento das urnas eletrônicas não implica 
fraude no sistema de votação, inclusive porque fraude exige atuação 
humana intencional, neste caso, voltada a manipulação do resultado 
eleitoral. 

3. Não se questiona o direito de repassar, por meio das redes sociais, 
informações sobre relatos de eleitores que estavam enfrentando 
eventuais problemas técnicos de funcionamento com as urnas 
eletrônicas, sendo que, inclusive é de se reconhecer a utilidade pública 
desse tipo de informação e principalmente de quais seriam as medidas 
que os eleitores poderiam tomar ao se depararem com eventual falha 
de funcionamento da urna ou qualquer outro problema no momento da 
votação, de maneira serena e responsável. 

4. Um parlamentar não pode propagar irresponsavelmente fatos 
deturpados, notícias falsas, e teorias conspiratórias sobre fraudes, 
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agentes infiltrados e golpe, com inquestionável potencial de 
desacreditar instituições e promover a desordem social. 

5. A imunidade parlamentar material não é absoluta e “não confere 
aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, 
artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com 
o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de 
terceiros”. Precedentes STF.  
6. Conduta que não pode ser tolerada, independentemente de quem a 
pratique, pois atenta contra o Poder Judiciário Eleitoral, colocando em 
risco a independência e a harmonia dos Poderes da República 
Federativa do Brasil e o próprio Estado Democrático de Direito. 
7. Punição que deve ser, excepcionalmente, afastada no caso concreto 
em virtude do entendimento, pela maioria da Corte, quanto a 
fragilidade da prova nos autos de que a conduta do investigado foi em 
benefício de candidato, partido político ou coligação, no pleito 
eleitoral de 2018. 

9. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente. 

Na origem, o Ministério Público ajuizou Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor de Fernando Destito Francischini, Deputado 

Estadual pelo Paraná eleito em 2018 (obteve 427.749 votos, ou 7,51% do total), e 

detentor do cargo de Deputado Federal na data do pleito, por suposto uso indevido dos 

meios de comunicação e abuso de autoridade, nos termos do art. 22 da LC 64/90. 

 Aduziu que, no dia 7/10/2018 (primeiro turno das eleições), enquanto 

ainda decorria o pleito, o então candidato transmitiu ao vivo live no facebook, na qual: 

(a) divulgou notícias falsas e sabidamente inverídicas acerca da lisura do pleito; (b) fez 

propaganda pessoal e partidária, o que é vedado no dia da eleição (art. 39, § 5º, III, da 

Lei 9.504/97). 

Em anexo à inicial, dentre outros documentos, constam três vídeos da 

live impugnada (IDs 21.636.688, 21.636.738 e 21.636.788), vídeo com matéria 

veiculada na TV (ID 21.636.838) e cópia do acórdão de improcedência da impugnação 

às urnas eletrônicas apresentada em 7/10/2018 (ID 21.637.238). 

Já à contestação foram anexados: cópia de parte do mesmo 

procedimento de investigação trazido com a inicial; documento intitulado “elenco de 

notícias sobre fraudes que orientou o debate público” (ID 21.637.988); cópia de ofício 

enviado pelo Deputado Fernando Francischini à Presidência do TSE antes do primeiro 
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turno das Eleições 2018 (ID 21.638.038); cópia de acórdãos de Tribunais Regionais 

Eleitorais; laudo do perito do PSL que acompanhou a auditoria das urnas impugnadas 

(ID 21.638. 638). 

O TRE/PR, por maioria, julgou improcedentes os pedidos (ID 

21.656.988), nos seguintes termos: (a) dois julgadores reconheceram o abuso de poder 

e votaram pela procedência; (b) um dos membros também assentou o abuso, mas 

entendeu incabível qualquer sanção por força do princípio da anualidade (art. 16 da 

CF/88); (c) três membros reputaram atípica a conduta, dois deles por falta de prova do 

benefício eleitoral auferido e um por entender que não havia qualquer ilícito. Houve 

unanimidade quanto à impossibilidade de se enquadrar as redes sociais como meio de 

comunicação social, e, por conseguinte, analisar seu eventual uso indevido na forma 

do art. 22 da LC 64/90. 

No recurso ordinário, o Parquet alegou que (ID 21.646.888): 

a) “os três votos declarados pelo julgamento de improcedência 

adotaram fundamentos distintos e, em certa medida, incompatíveis 

entre si, para a adoção de tal conclusão” (fls. 6-7), os quais serão 

impugnados individualmente; 

b) as redes sociais devem ser incluídas no conceito de meios de 

comunicação, pois “a informação publicada na rede mundial de 

computadores não se volta às relações interpessoais simples” e “tem 

alcance muito mais difundido do que o de certas modalidades de 

mídia tradicional” (fl. 8);  

c) “patente está o mau uso da rede social Facebook cometido pelo 

investigado, porquanto este utilizou-se de seu perfil parlamentar para 

disseminar notícias falsas acerca da segurança das eleições para 

promover sua atuação e a de seu partido” (fl. 9); 

d) não se sustenta o argumento de que inaplicabilidade de sanção no 

caso por força do art. 16 da CF/88 (princípio da anualidade), 
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porquanto “a divulgação de notícias falsas em períodos eleitorais não 

é matéria nova” (fls. 9-10) e não se trata de mudança de 

jurisprudência, já que o abuso de poder e de autoridade sempre foram 

coibidos; 

e) no que se refere ao benefício eleitoral, “basta a análise do discurso 

proferido pelo investigado na transmissão ao vivo feita pela rede 

social Facebook para constatar que, longe de atender às orientações de 

seu partido e meramente divulgar informações ou mesmo tecer 

comentários a respeito de sua opinião pessoal acerca da segurança das 

urnas eletrônicas, o recorrido distorceu as falhas técnicas noticiadas e 

a substituição de duas urnas no Colégio Positivo Júnior para evidente 

promoção pessoal e partidária, nos moldes vedados pelo art. 22, caput, 

da Lei das Inelegibilidades” (fl. 12); 

f) “o investigado também extrapolou toda e qualquer imunidade 

parlamentar que possui, abusando de suas prerrogativas parlamentares 

e em claro mau uso de poder de autoridade” (fl. 17); 

g) além do fato de que “o próprio recorrido alega que teria agido como 

parlamentar ao realizar a transmissão ao vivo”, “a live foi veiculada na 

página Delegado Francischini, webpage profissional do investigado 

onde este divulga suas opiniões e trabalhos de membro do Poder 

Legislativo, que atualmente conta com 1.758.910 curtidas e 2.069.134 

seguidores, e não no perfil pessoal do recorrido (Fernando D. 

Francischini)” (fl. 18). 

Requereu, ao final, a reforma do aresto a quo, “reconhecendo-se a 

infração ao artigo 22 da Lei Complementar nº 64 de 1990, e aplicando-se, por 

consequência, a cassação do diploma de Fernando Destito Francischini e declarando-

se sua inelegibilidade” (fl. 20). 

Fernando Destito Francischini apresentou contrarrazões, nas quais 

aduziu, em síntese (ID 21.647.188): 
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a) preliminarmente, que não podem ser apreciados pela instância 

superior “fundamentos de fatos não arguidos e discutidos na primeira 

instância, [que] tão pouco guardam relação com as razões expostas no 

v. Acórdão recorrido” (fl. 12), no que tange aos “dados e informações 

alusivas ao uso da internet pelos brasileiros” e ao “compromisso 

assumido pela Justiça Eleitoral com o combate às Fake news e da 

inaplicabilidade do princípio da anualidade” (fl. 13); 

b) “o uso indevido dos meios de comunicação requer a comprovação 

da utilização de veículos de imprensa, tais como rádio, jornal ou 

televisão, em benefício de determinado candidato” (fl. 16), o que, 

como já se assentou em julgados de outros Tribunais Regionais 

Eleitorais, não abrange as redes sociais; 

c) “para a caracterização do instituto do uso indevido dos meios de 

comunicação social se faz necessária ‘exposição massiva de um 

candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de 

forma a afeta a legitimidade e a normalidade das eleições’, fato não 

verificado nos autos” (fl. 19); 

d) não pode ser considerado grave, como exigem o art. 22 da LC 

64/90 e a jurisprudência para que se configure o abuso, “o único vídeo 

postado pelo Deputado Federal às 16:38min (ou seja, há (sic) 22 

minutos do término das eleições)”, como se “pudesse comprometer a 

legitimidade da eleição para Presidente da República (único candidato 

citado na live), a partir do rompimento da isonomia entre aqueles 

candidatos” (fl. 21); 

e) “a maioria das testemunhas ouvidas em juízo declararam que 

desconhecem o teor do vídeo objeto desta ação e ou que o assistiram 

após o pleito eleitoral”, o que permite concluir que “não teve o condão 

de interferir nem mesmo minimamente no pleito eleitoral” (fl. 22); 
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f) “[d]esde que em nenhum momento da live o Recorrido se colocou 

na posição de candidato, em circunstância de que pudesse auferir 

proveito eleitoral para si ou a favor do PSL, ausente o benefício 

eleitoral” (fl. 24); 

g) “a postagem não exerceu a mínima influência no pleito, dado que a 

expectativa de votos se consolidou percentualmente como se apontava 

nas pesquisas de opinião pública realizadas no período anterior e no 

curso do pleito” (fl. 25); 

h) “[e]stamos neste caso diante de fato atípico, ainda acobertado pelas 

garantias constitucionais quanto à liberdade de expressão e imunidade 

parlamentar; que justamente se presta à proteção em face do abuso de 

poder” (fl. 27); 

i) “o móvel do recorrido para a veiculação do fato investigado se 

dirigiu a informar os seus eleitores da obtenção de provas para a 

consequente perícia. Portanto, não houve finalidade eleitoral do ato” 

(fls. 35-36); 

j) “restringir-se a liberdade de expressão crítica e da manifestação do 

pensamento, justamente durante um ambiente de anormalidade 

causado pela instabilidade do sistema eletrônico de votação, é negar 

vigência aos arts. 10 e 53, da Constituição Federal” (fl. 38). 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso 

ordinário (ID 26.472.988). 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (RELATOR):  

2. A controvérsia cinge-se à prática de abuso de poder político e de 

autoridade e, ainda, de uso indevido dos meios de comunicação social pelo recorrido, 

eleito Deputado Estadual pelo Paraná em 2018, nos termos do art. 22 da LC 64/90. 

Em apertada síntese, a hipótese cuida de live transmitida ao vivo na 

rede social facebook, quando em curso a votação no primeiro turno, para mais de 70 

mil internautas, e que até 12/11/2018 teve mais de 105 mil comentários, 400 mil 

compartilhamentos e seis milhões de visualizações.  

Na oportunidade, o recorrido – que exercia o cargo de Deputado 

Federal – noticiou a existência de fraudes em urnas eletrônicas e outros supostos fatos 

sobre o sistema eletrônico de votação. 

3. Antes de adentrar o contexto fático e jurídico acerca do mérito, anoto 

que nas contrarrazões ao recurso ordinário se aduziu preliminar de inovação recursal. 

Segundo o recorrido, o Ministério Público “trouxe [...] fundamentos 

de fatos não arguidos e discutidos na primeira instância, tão pouco guardam relação 

com as razões expostas no v. Acórdão recorrido”, relativos aos “dados e informações 

alusivas ao uso da internet pelos brasileiros” e ao “compromisso assumido pela Justiça 

Eleitoral com o combate às Fake news e da inaplicabilidade do princípio da 

anualidade” (ID 21.647.188, p. 11). 

Todavia, tais argumentos objetivaram unicamente contrapor a tese 

sufragada pela Corte de origem de que as redes sociais não seriam meios de 

comunicação social. Trata-se, portanto, de matéria amplamente debatida nos autos. 

Ademais, na linha do parecer da d. Procuradoria-Geral Eleitoral, trata-

se de decorrência lógica do princípio da dialeticidade (ID 26.472.988, fls. 11-12):  
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Um dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para julgar 
improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente em sua 
inicial foi o de que as redes sociais não se enquadram no conceito 
de uso indevido de meio de comunicação, constante do art. 22, XIV, 
da LC nº 64/90. Logo, a tese exposta no recurso ordinário de que as 
redes sociais configuram meio de comunicação de massa, com a 
apresentação de dados objetivos nesse sentido, se encontra 
albergada nos princípios da dialeticidade e do contraditório. 

Além disso, aplica-se ao recurso ordinário, por analogia, a regra do 

recurso de apelação prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual “serão, 

porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao 

capítulo impugnado”. 

Na lição de Renato Montans de Sá, “a profundidade, que decorre do 

princípio inquisitivo, será sempre integral, pois dentro da extensão devolvida, todo 

material pertinente a ela (profundidade) será levado ao Tribunal” (Manual de Direito 

Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 1.562). 

Rejeito, portanto, a preliminar. 

4. Quanto ao tema de fundo, é incontroverso que o recorrido 

promoveu live na rede social facebook, transmitida ao vivo durante o primeiro turno 

das Eleições 2018, noticiando a existência de hipotética fraude no sistema eletrônico 

de votação.  

A solução da questão é eminentemente jurídica, com destaque para o 

eventual enquadramento da conduta no art. 22 da LC 64/90 – abuso de poder 

econômico e de autoridade, além de uso indevido dos meios de comunicação social –, 

passando pela legitimidade do pleito e pela gravidade dos fatos. 

4.1. De fato, para melhor compreensão do caso, entendo fundamental 

delimitar desde logo as principais declarações do recorrido na multicitada live, que, 

como se viu, teve grande repercussão: audiência aproximada de 70 mil pessoas e, ao 

menos até 12/11/2018, mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e seis 

milhões de visualizações. 
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O recorrido deu início à transmissão e de pronto noticiou que “já 

identificamos duas urnas que eu digo ou são fraudadas ou adulteradas. Agora é 

real o que eu tô passando pra vocês, eu tô com toda a documentação aqui da 

própria Justiça Eleitoral”. 

Após descrever a suposta fraude – eleitores não estariam conseguindo 

votar em um dos candidatos ao cargo de Presidente da República –, o recorrido reforçou 

que “o que vocês relataram era verdade, nós estamos estourando isso aqui em 

primeira mão pro Brasil inteiro, pra vocês, urnas ou são adulteradas ou fraudadas 

e [...] a gente tá trazendo essa denúncia gravíssima antes do final [da votação]”. 

A tônica é a mesma no decorrer de toda a transmissão, mencionando-

se direta ou indiretamente a hipotética fraude em inúmeras outras passagens, como se 

observa a seguir: 

[...] nosso advogado acabou de confirmar, de conseguir, identificou 
duas urnas que eu digo adulteradas [...]. 

---------------------------------- 
[...] No final do processo, o voto para Presidente não aparece a 
opção confirmar, em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, 
está adulterada e fraudada, duas urnas estão apreendidas. Eu 
achei que podia ser problema técnico, uma, duas, três urnas, pelo 
Brasil, são centenas de urnas no Brasil inteiro com problema, nós 
não vamos aceitar esse resultado, não vamos aceitar. 

---------------------------------- 

[...] Eu tô até engasgado aqui, gente, tá aqui o nosso documento, 
Justiça Eleitoral, a apreensão feita, duas urnas eletrônicas, até que 
enfim agora a gente tem uma ação concreta, até agora eram ações 
que a gente buscava provas. [...] 

---------------------------------- 
[...] Duas urnas eletrônicas! Imagine as milhares que existem aí? 
Eu tô desde de manhã recebendo denúncia sobre isso, desde de manhã 
[...] 

---------------------------------- 
[...] em todo lugar funcionário puxa a gente no canto, fala: “tá 
estranho, é muita urna com problema”. Não dá pra votar só pra 
Presidente, gente? É só pra Presidente que não pode votar nesse país? 
[...] 

---------------------------------- 
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[...] Eu vi um videozinho, esse eu não sei se é verdadeiro ou não, mas 
eu vi, e aqui eu não tenho papa na língua porque eu tenho uma merda 
que chama imunidade parlamentar pra falar.  Vota 1, aparece o nome 
do Haddad, se for um fake, depois eu volto e me retrato, mas eu não 
vou deixar de falar. Se você viu esse vídeo, você também tá p da 
cara como eu [...] 

---------------------------------- 
[...] a minha é a voz pra denunciar como deputado federal, que é 
delegado da Polícia Federal, a minha voz é a voz de vocês nesse 
momento pra explodir no Brasil inteiro. [...] 

---------------------------------- 
[...] mas você do Brasil inteiro sabe que nós não podemos numa 
democracia é... aceitar esse tipo de coisa. [...] 

---------------------------------- 

[...] Aí, graças a Deus, equipe, parabéns, da Justiça Eleitoral, o juiz 
eleitoral, o Ministério Público Eleitoral foram pra cima, tentaram 
reiniciar a urna, viram os lacres, apreenderam as duas urnas [...]. 

---------------------------------- 

[...] Isso é escancaradamente uma vergonha que nós estamos vendo 
e pode ser um golpe contra a democracia, que nós não vamos 
aceitar. [...] 

Declarações adicionais, também relativas ao sistema eletrônico de 

votação, visaram reforçar a ideia de fraude para o grande público que assistiu, curtiu e 

compartilhou a transmissão. 

O recorrido destacou que as urnas eletrônicas eram desenvolvidas e 

gerenciadas por empresa venezuelana, sem que a Justiça Eleitoral tivesse acesso ao 

sistema. Salientou que (a) “nós não queremos mais essa [...] empresa da Venezuela 

tocando urna eletrônica no Brasil”; (b) “se isso está acontecendo no Brasil inteiro é 

uma sem-vergonhice, nós vamos botar pra correr essa empresa da Venezuela”; (c) 

“como é que uma coisa de segurança nacional, que é a definição da democracia, 

do governo dum país, está na mão duma empresa da Venezuela que tá em 

frangalhos lá?”; (d) “nós não vamos aceitar que uma empresa da Venezuela, que a 

tecnologia que a gente não tem acesso, defina a democracia no Brasil”. 

Ademais, disse que “só aqui e na Venezuela tem a porcaria da urna 

eletrônica”. 
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De outra parte, mencionou que a disputa das eleições presidenciais de 

2014 também estaria eivada de fraude, nos seguintes termos: 

[...] daqui a pouco nós vamos acompanhar [a apuração dos resultados], 
sem paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma lá atrás. [...] 

Por fim, em mais de uma oportunidade, o recorrido, à época Deputado 

Federal, deixou claro que “eu uso aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda 

vai até janeiro, independente dessa eleição, pra trazer essa denúncia”. O mesmo 

ocorreu em outras ocasiões na live: “eu tenho uma m...da que chama imunidade 

parlamentar pra falar”; “se existe qualquer porcaria chamada imunidade parlamentar 

pra mim [sic] fazer essa denúncia”.  

4.2. Convém desde logo salientar que são absolutamente falsas as 

declarações do recorrido quanto às urnas eletrônicas de seções eleitorais do Paraná, às 

quais atribuiu a pecha de “fraudadas”, “adulteradas” e “apreendidas”, além de aduzir 

que “eu tô com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral”, levando a erro 

milhões de eleitores. 

Da análise das provas dos autos, observo que inexistiu qualquer 

apreensão, mas apenas substituição de poucas urnas por problemas pontuais. Cabe 

lembrar que o recorrido, delegado de polícia licenciado do cargo, inequivocamente 

conhece a terminologia técnica do vocábulo “apreensão” e os reflexos dessa afirmativa 

naquele contexto fático. 

Quanto à fraude ou adulteração, além da notória segurança das urnas 

eletrônicas (o que será visto em detalhes adiante), a Corte de origem teve o cuidado de 

realizar auditoria nos equipamentos antes do segundo turno – inclusive com 

participação de técnicos da legenda pela qual o recorrido se elegeu – e nada constatou. 

Destaco o seguinte trecho do relatório conclusivo (ID 21.637.238, fl. 11): 

Nesse contexto é que, ao apreciar o pedido de impugnação das 
urnas, não obstante não tenha verificado um lastro probatório 
mínimo a indicar a ocorrência de fraude, em homenagem ao 
princípio democrático e à transparência no processo eleitoral, 
deferi a realização da auditoria. 
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Realizados todos os procedimentos tal como relatado, presentes os 
peritos designados por esta Corte e pelo Tribunal Regional Eleitoral 
de Santa Catarina e os assistentes técnicos designados pelo 
requerente, Partido Social Liberal – PSL, pelo Partido Democrático 
Trabalhista – PDT e pelo Partido dos Trabalhadores – PT, realizou-
se a perícia, que verificou, por meio da análise dos boletins de 
urna, que todos os votos captados pelas urnas auditadas foram 
devidamente computados. 

Os procedimentos técnicos adotados pelos peritos estão 
minuciosamente descritos no Diário de Auditoria anexo ao Relatório 
Final (ID 328.920). 
Ao final dos trabalhos, não obstante a ausência do assistente técnico 
nomeado pelo PSL, que retirou-se mais cedo do recinto sob alegação 
de “motivo de ordem pessoal”, os peritos “(...) observadas as 
restrições do escopo do trabalho, em especial a indisponibilidade do 
código fonte, chegaram às seguintes conclusões: a) os sistemas 
instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados 
pelo TSE; b) as urnas estavam em perfeitas condições de uso e 
funcionamento; c) não há indícios de qualquer espécie de fraude 
no sistema ou no funcionamento das urnas”. 

(sem destaques no original) 

Também é inverídica a narrativa segundo a qual a suposta fraude – 

repita-se, inexistente – foi comprovada com base em “toda a documentação aqui da 

própria Justiça Eleitoral”, que estaria em posse do recorrido. 

Ao contrário, nas atas das respectivas seções não consta nenhuma 

menção de que o promotor e o juiz eleitoral observaram algum tipo de fraude, sendo 

que, na primeira delas, o relato da eleitora foi apenas de que “teve dúvida sobre a 

confirmação do voto para Presidente da República” (IDs 21.636.888, fls. 89-92, e 

21.637.088, fl. 13). 

Ademais, em reunião no TRE/PR em 10/10/2018 para tratar da 

auditoria, o Juiz Eleitoral da 1ª Zona de Curitiba esclareceu “que as urnas impugnadas 

estão lacradas e disponíveis para auditoria. Disse que foram substituídas por 

alegação de erro da urna, sobrecarga e não por fraude. Reforçou que em nenhum 

momento admitiu fraude e por isso substituiu a urna, sendo uma inverdade dita no 

vídeo [do recorrido]” (ID 21.637.138). 
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5. É essencial salientar o papel extremamente relevante da Justiça 

Eleitoral para a manutenção e a garantia do Estado Democrático de Direito em nosso 

País. 

A Constituição Federal enuncia, já no caput de seu art. 1º, que “[a] 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”.  

Tal como previsto no art. XXI da Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948 e no art. 25, b, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos de 1966 (promulgado no Brasil por meio do Decreto 592/92), assegura-se a 

todo cidadão o direito “de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, 

realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a 

manifestação da vontade dos eleitores”.  

Nesse contexto, José Jairo Gomes ensina que “para que esse regime se 

concretize, é preciso que exista um sistema eleitoral confiável, que confira segurança e 

legitimidade ao exercício da democracia e capte imparcialmente a vontade do povo” 

(Direito Eleitoral. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p. 77). 

Diogo Rais et al, por sua vez, esclarecem que “[o] escrutínio normal e 

legítimo é aquele no qual candidatos, partidos, coligações e demais atores do jogo 

eleitoral respeitam todas as regras e procedimentos legais, e no qual há busca para 

garantir a todos os candidatos a equiparação de armas e a igualdade de oportunidades 

para que, assim, o eleitor possa fazer a melhor escolha” (Direito Eleitoral Digital. 2. 

ed. atual. e ampl. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2020, p. 25). 

Diante desse arcabouço jurídico e nesse panorama de ideias, cumpre à 

Justiça Eleitoral o múnus de organizar as etapas necessárias para que se realizem 

eleições transparentes, equânimes e com segurança. 

Como tenho destacado ao longo de minha passagem por esta Corte, 

esse papel tem sido desempenhado há décadas com esmero, consolidando a curva 

ascendente da Justiça Eleitoral como instituição chave para a democracia, seja 
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organizando as eleições ou, na seara jurisdicional, intervindo pontualmente nos casos 

concretos que revelem afronta aos aludidos pilares. 

Particularmente no que se refere ao sistema eletrônico de votação, 

cabe traçar rápido histórico do inegável modelo de sucesso implementado em nosso 

País há 25 anos, nas Eleições 1996, reconhecido pela comunidade internacional. 

O desenvolvimento das urnas eletrônicas resultou da atuação de grupo 

de especialistas em informática, eletrônica e comunicações da Justiça Eleitoral, das 

Forças Armadas e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações. 

O propósito dessa verdadeira revolução nas eleições brasileiras residiu 

em primeiro lugar na segurança e no sigilo do voto. Inúmeros eram os fatores que 

poderiam comprometer os pleitos realizados com urnas de lona, desde simples erros 

humanos na etapa de contagem, passando por manipulações em benefício de 

candidatos, além da sempre execrável mercancia do sufrágio. 

Ademais, o desenvolvimento das urnas eletrônicas visou conferir 

maior rapidez na apuração dos resultados, o que possui especial relevância em nosso 

País de dimensões continentais.  

O sucesso foi imediato. Nas Eleições 1996, quase um terço do 

eleitorado brasileiro registrou seu voto nessa modalidade, percentual que se elevou 

para quase 60% nas Eleições 1998 e que alcançou 100% nas Eleições 2000, apenas 

quatro anos depois de sua estreia. 

A experiência bem sucedida não significou que a Justiça Eleitoral 

ficou parada no tempo. Novas tecnologias foram e continuam a ser desenvolvidas, 

destacando-se, a título demonstrativo, o leitor biométrico de impressão digital do 

eleitor (modelo UE 2006), o leitor de smart card e o display com foto do eleitor para o 

mesário (modelo UE 2009), a troca do sistema operacional para garantir 

aperfeiçoamento mais amplo dos sistemas das urnas (também modelo UE 2009), a 

evolução do sistema de biometria (modelos UE 2011 e 2013), dentre inúmeras outras. 
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Essa conquista permite que os 150 milhões de eleitores brasileiros 

possam exercer seu direito ao voto com segurança, sigilo e celeridade. 

De mais a mais, a Lei 9.504/97 prevê ampla publicidade quanto ao 

desenvolvimento e à fiscalização do voto eletrônico, com participação ativa dos 

partidos políticos e demais atores do processo eleitoral, que podem impugnar os 

pontos que entenderem cabíveis. Confira-se o disposto no art. 66 desse diploma: 

Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases 
do processo de votação e apuração das eleições e o processamento 
eletrônico da totalização dos resultados. 

§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do 
Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua 
encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de 
votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de 
especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos 
indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do 
Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições. 
§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1º, serão 
eles apresentados, para análise, aos representantes credenciados 
dos partidos políticos e coligações, até vinte dias antes das eleições, 
nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de 
programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas 
aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as 
chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-
ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, 
serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas 
compilados. 
§ 3º No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação referida 
no § 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar 
impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. 

§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, 
após a apresentação de que trata o § 3º, dar-se-á conhecimento do 
fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, 
para que sejam novamente analisados e lacrados. 

§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em 
sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e 
coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, 
inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas 
são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no § 2º deste 
artigo, após o que as urnas serão lacradas. 

§ 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria 
de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de 
votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, 
nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.  
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§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema 
próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados 
contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, 
credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os 
programas de computador e os mesmos dados alimentadores do 
sistema oficial de apuração e totalização. 

Ademais, há previsão normativa desta própria Corte Superior de que 

candidatos, partidos e coligações fiscalizem as atividades de votação e apuração dos 

resultados, como se extrai da Res.-TSE 23.554/2017, aplicável às Eleições 2018: 

Art. 151. Os candidatos registrados, os delegados e os fiscais de 
partidos políticos e de coligações serão admitidos pelas mesas 
receptoras a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer 
impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor (Código 
Eleitoral, art. 132). 

----------------------------- 

Art. 171. Cada partido político ou coligação poderá credenciar, 
perante as juntas eleitorais, até três fiscais, que se revezarão na 
fiscalização dos trabalhos de apuração (Código Eleitoral, art. 161, 
caput). 

Acrescento que este Tribunal e as Cortes Regionais Eleitorais 

realizam campanhas permanentes de esclarecimento a respeito de diversas temáticas 

afetas às eleições, dispõem de ouvidorias para demandas dos eleitores e desenvolvem 

parcerias com órgãos de imprensa e terceiros, sempre com intuito de promover e 

assegurar a máxima transparência nas atividades da Justiça Eleitoral.   

No ponto, faço um rápido apanhado visando reforçar o empenho do 

Tribunal Superior Eleitoral e dos Ministros desta Casa em informar e esclarecer a 

sociedade. 

A título de exemplo, menciono a mais recente campanha, de agosto de 

2021, com slogan “Urna Eletrônica: é segura, é fácil de checar, é do Brasil”, estrelada 

pela professora, filósofa e escritora Djamila Ribeiro, com ampla divulgação no rádio, 

na televisão e nas redes sociais. A publicidade mostra de forma didática os fatores que 

comprovam a segurança das urnas eletrônicas, informa a possibilidade de auditorias, 

noticia que qualquer pessoa pode checar os resultados pelo boletim de urna, além de 

esclarecer fatos inverídicos divulgados por terceiros sobre o sistema de votação. 
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Também nessa linha, dentre tantas outras, a campanha “por dentro da 

urna eletrônica”. Nela, o ilustre Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, enfatiza as 

etapas da votação e explicita a tecnologia de sistemas que acompanha as urnas 

eletrônicas, resultando na segurança e na confiabilidade do voto.  

Como se vê de modo claro – e nunca é demais enfatizar –, esta 

Justiça Especializada não atua de forma sigilosa ou numa espécie de redoma na 

organização do pleito. Ao contrário, busca sempre o diálogo construtivo com os 

atores do processo eleitoral tendo como fim maior aperfeiçoar continuamente as 

eleições e consolidar o regime democrático. 

Assim, a parceria entre órgãos institucionais de ponta na área de 

tecnologia, a constante busca por inovação e o sólido diálogo com a sociedade 

propiciaram a plena segurança do sistema eletrônico de votação no decorrer dos 

últimos 25 anos, sem nenhuma prova de fraude de qualquer espécie, conforme 

inúmeras auditorias internas e externas e testes públicos de segurança 

diuturnamente noticiados pela Justiça Eleitoral. 

6. O caso ora em julgamento apresenta hipótese inédita e 

extremamente relevante submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, como dito, se 

ataques ao sistema eletrônico de votação e à democracia, disseminando-se fatos 

inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do pleito, em benefício de candidato, 

são em tese aptos a configurar abuso de poder político ou de autoridade – quando 

utilizada essa prerrogativa para tal propósito – e/ou uso indevido dos meios de 

comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. 

6.1. Como ponto de partida para delinear o ato abusivo em sentido 

amplo, é essencial compreender quais são os bens jurídicos tutelados pela Constituição 

e pela legislação infraconstitucional. 

Sob o plano constitucional, José Jairo Gomes preleciona que o 

processo eleitoral há de se desenvolver em harmonia com os valores, princípios e 

direitos fundamentais plasmados na Constituição Republicana: 
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Em uma de suas dimensões, o processo eleitoral constitui sistema 
lógico-normativo, formado por princípios e regras, devendo estar 
em harmonia com os valores e direitos fundamentais 
contemplados na Constituição Federal. 

Entre suas funções, destaca-se a de regular as regras do jogo da 
disputa pelo exercício do poder político-estatal. Para ser 
democrático, é preciso que o processo eleitoral possibilite que haja 
verdadeira competição entre todas as forças políticas presentes na 
comunidade, sobretudo as minoritárias. Também é preciso que a 
disputa do pleito ocorra de forma efetiva, livre e – na medida do 
possível – em igualdade de condições, ideia essa bem traduzida pela 
expressão “paridade de armas”. Só assim se poderá afirmar que as 
eleições são autênticas e ocorreram normalmente, sendo, pois, 
legítimos os mandatos conquistados. 

(Os bens jurídicos protegidos pelo art. 14, § 9º, da Constituição de 
1988 e a revisão da decisão das urnas. In: FUX, Luiz; PEREIRA, 
Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura (Coords.). 
Tratado de Direito Eleitoral. t. 7. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 22) 

Na mesma senda, Roberto Moreira de Almeida elenca três dos 

principais dispositivos norteadores das eleições democráticas. Extraem-se do art. 1º, II 

e seu respectivo parágrafo único, e do art. 14, § 9º, da Constituição a imperativa 

observância às garantias de lisura, de cidadania e de paridade de armas: 

As eleições em um regime verdadeiramente democrático devem ser 
pautadas pela igualdade de oportunidades entre todos os candidatos 
em disputa. 

A garantia da lisura nas eleições no Brasil está calcada na ideia de 
cidadania, de origem popular do poder e no combate à influência do 
poder econômico ou político nas eleições. 
Com efeito, na Constituição Federal de 1988 há diversos 
dispositivos voltados ao tema, dentre os quais se podem elencar, a 
título meramente exemplificativo: 

a) 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 um de seus 
fundamentos a cidadania (art. 1º, inc. II); e 

b) todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição 
(art. 1º, parágrafo único); e 
c) lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessão, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a 
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou 
indireta (art. 14, § 9º, com redação dada pela ECR nº 4/94). 
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(Curso de Direito Eleitoral. 13. ed. atual. e ampl. Salvador: 
JusPODIVM, 2019, p. 60) (sem destaques no original) 

Como se sabe, o art. 14, § 9º foi regulamentado pela Lei de 

Inelegibilidades, diploma que deu concretude aos referidos princípios, fundamentos e 

garantias.  

Da leitura conjunta dos arts. 19 e 22 da LC 64/90, extrai-se que os atos 

atentatórios contra a liberdade do voto serão apurados e punidos visando proteger a 

normalidade e a legitimidade do pleito, coibindo-se o uso desmedido do poder político 

ou dos meios de comunicação em favor de candidatos. Veja-se: 

Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores 
pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento 
da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações 
jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores 
Regionais Eleitorais. 
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões 
mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

------------------------------ 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de 
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida 
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político [...] 

Ademais, a configuração dos ilícitos também pressupõe benefício a 

candidato ou legenda. Nesse sentido, dentre outros, o RO 1803-55/SC, Rel. Min. Luís 

Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018 e o RO 2230-37/AP, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 

de 6/4/2018. 

Assim, emerge de forma clara, a meu juízo, que os bens jurídicos 

protegidos pela Constituição Federal e pelas normas infraconstitucionais 

concentram-se na paridade de armas e na lisura, na normalidade e na 
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legitimidade das eleições. A afronta a quaisquer desses postulados ensejará o 

reconhecimento do ilícito. 

Como consectário lógico, penso não haver margem para dúvida de 

que constitui ato abusivo, a atrair as sanções eleitorais cabíveis, a promoção de 

ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, 

incutindo-se no eleitorado a falsa ideia de fraude e em contexto no qual 

determinado candidato sobrevenha como beneficiário dessa prática. 

6.2. Especificamente quanto ao abuso de poder político e de autoridade, 

o ilícito se configura “no momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições 

são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição 

funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de finalidade” (RCED 661/SE, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE de 16/2/2011). No mesmo sentido: AgR-REspe 

0000220-27/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14/10/2021; AgR-RO 

0608809-63/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 4/12/2020; AgR-AI 518-

53/MA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 6/3/2020, dentre outros. 

Na mesma linha, a abalizada doutrina de José Jairo Gomes, para quem 

o abuso se caracteriza quando o poder político interfere ou manipula indevidamente a 

escolha do eleitor, em claro excesso dessa prerrogativa: 

[...] a expressão abuso de poder de autoridade deve ser compreendida 
como a realização de ações que consubstanciam uso indevido do 
aludido poder ou ascendência pessoal com a finalidade de manipular 
indevidamente a formação da vontade política dos cidadãos, interferir 
indevidamente em seus comportamentos quando do exercício do 
sufrágio, determinando o sentido de seus votos, em proveito ou 
detrimento de candidaturas. 

(Direito Eleitoral. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p. 
737) 

Por conseguinte, o candidato que promove ataques descabidos ao 

sistema eletrônico de votação e à democracia, utilizando-se de seu poder político ou 

sendo beneficiário da conduta de terceiros, pode vir a ser apenado pela Justiça 

Eleitoral no exame de caso concreto. 
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Ainda a respeito do abuso de poder político, na hipótese de sua 

configuração, é primordial assentar que não cabe afastá-lo invocando-se a imunidade 

parlamentar como escudo para a prática de ilícitos.  

A abrangência e as limitações desse instituto jurídico são relevantes 

para a solução do caso em análise, uma vez que o recorrido era Deputado Federal à 

época dos fatos e mais de uma vez declarou ao longo da transmissão que estava se 

utilizando dessa prerrogativa para denunciar as supostas fraudes. 

Principio por rememorar as palavras de Rui Barbosa. A despeito da 

importância e da essencialidade dessa prerrogativa conferida aos congressistas, 

imprescindível ao desempenho de suas atribuições institucionais, “[a]s imunidades 

parlamentares não são apanágio das pessoas, mas propriedade da nação e defesa sua”. 

Em nosso ordenamento jurídico, tem-se no art. 53 da CF/88 que “[o]s 

Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos”. 

O c. Supremo Tribunal Federal, interpretando o mencionado 

dispositivo, possui remansosa jurisprudência reconhecendo que a inviolabilidade só é 

integral quanto aos pronunciamentos realizados no ambiente da Casa Legislativa a que 

pertence o parlamentar. E não poderia ser diferente, pois, como se sabe, não há direitos 

de natureza absoluta em nosso ordenamento jurídico. 

Nos demais casos, como bem esclareceu o douto Ministro Alexandre 

de Moraes em voto proferido no Inquérito 4.694/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 

1º/8/2019), “há necessidade de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou 

em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o denunciado expressou 

suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas 

opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam 

extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais”.  

No mesmo sentido: 



26 
RO-El 0603975-98/PR 
Eleições 2018 
A4/A5 

Nessas condições, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no 
sentido de que a inviolabilidade parlamentar material requer a 
existência de liame entre as declarações e o exercício do mandato, 
ou seja, imprescindível “a existência do necessário nexo de implicação 
recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a 
prática inerente ao ofício congressional, de outro”. (Inq 1024 QO, Rel. 
Min. Celso de Mello). A restrição tem sua razão de ser porque a 
imunidade visa a resguardar a independência do parlamentar no 
exercício de seu mandato, vitaminando sua representatividade com 
um plus de liberdade de expressão, sem, contudo, constituir-se 
privilégio pessoal do congressista. Nesse sentido: Inq. 4.177, Rel. 
Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJE de 16/6/2016; Inq. 3925, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Primeira Turma, DJE 22/4/2016; AO 2.002, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJE de 26/02/2016; Inq. 3672, 1ª Turma, 
de minha relatoria, DJE de 20/11/2014. 
(STF, AP 926, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJE de 2/12/2016) 
(sem destaques no original) 

Assim, a imunidade parlamentar, ainda que ampla e necessária, não se 

reveste de caráter absoluto e não alberga manifestações exteriores à Casa Legislativa 

sem liame com o mandato, notadamente quando se convertem em verdadeira agressão 

aos princípios e fundamentos contidos na Constituição Federal.    

6.3. À semelhança do abuso de poder, penso ser plenamente viável 

enquadrar ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à democracia como 

uso indevido dos meios de comunicação social. 

Rememoro que o ilícito em apreço caracteriza-se por se expor 

desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando 

desequilíbrio na disputa (AgR-REspe 1-76/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 

15/8/2019; REspe 477-36/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga; DJE de 25/9/2018; AgR-

RO 2240-11/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 18/12/2017; RO 

4573-27/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 26/9/2016; REspe 4709-68/RN, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, DJE de 20/6/2012, dentre outros). 

7. A hipótese, porém, demanda exame um pouco mais analítico, pois a 

conduta imputada ocorreu em live transmitida na rede social facebook. Por isso, é 

necessário que se responda ao seguinte questionamento: a internet – e, mais 

especificamente, as redes sociais – enquadra-se no conceito de “veículos ou meios 

de comunicação social” a que alude o art. 22 da LC 64/90? 
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A resposta, a meu sentir, é afirmativa. 

Não se ignora que, tradicionalmente, o uso indevido dos meios de 

comunicação social está associado a veículos como a televisão, o rádio, além de 

jornais e revistas.  

Trata-se de dedução a princípio totalmente lógica, pois o caput do art. 

22 da Lei de Inelegibilidades conserva seu texto originário há 31 anos, quando a 

internet ainda caminhava em seus primórdios nos países de primeiro mundo. Da 

mesma forma, ao longo de inúmeras eleições após a reabertura democrática, as 

campanhas eram desenvolvidas tendo como foco o rádio e a televisão em especial, 

haja vista a possibilidade de alcance em massa de eleitores. 

Todavia, a evolução tecnológica proporcionou ao ser humano a internet 

e, com ela, admirável mundo novo de possibilidades, com comunicação em tempo real e 

alcance ainda mais expressivo face aos meios tradicionais outrora dominantes. 

Ademais, no contexto eleitoral, é fato notório que as Eleições 2018 

constituíram verdadeira ruptura na forma de realizar campanhas. 

Sem emitir juízo de mérito acerca das estratégias de candidatos e 

legendas, tenho que as últimas eleições gerais representaram marco que se pode 

denominar como digitalização das campanhas. As vantagens são evidentes: os atores 

do processo eleitoral, utilizando-se dos mais diversos instrumentos que a internet 

propicia, podem se comunicar e angariar votos de forma mais econômica, com alcance 

ainda mais amplo e de modo personalizado mediante interação direta com os eleitores. 

Esse marco temporal foi bem delineado na obra de Francisco Brito 

Cruz, prefaciada por Fernando Henrique Cardoso, de onde se extrai a síntese a seguir: 

Nesse registro, as eleições brasileiras de 2018 carregaram uma boa 
dose de ineditismo e anomalia. Se as inovações na comunicação 
política “batiam à porta” em 2014, em 2018 a porta estava aberta. 
O resultado apareceu fora da curva e as campanhas vitoriosas 
emplacaram maneiras muito diversas de se articularem. 
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Em vista de seus resultados, a anomalia do processo eleitoral de 2018 
é patente se consideradas as outras eleições da Nova República. [...] 
Em resumo, após quatro anos de crise política intensa, do segundo 
processo de impeachment da Nova República à marcha da Operação 
Lava Jato, candidaturas com os recursos de sempre – tempo no HPEG 
[horário público eleitoral gratuito] e acesso a maior quantidade de 
verbas – foram deixadas para trás. 
[...] Esse resultado se construiu a partir de uma comunicação 
política com um forte componente digital, o que inclui muitos dos 
aspectos discutidos nos outros pontos deste capítulo e, ainda, insere 
outros, se considerados os dados sobre a chegada do fator internet 
no ambiente de mídia do país. 

(Novo jogo, velhas regras: democracia e direito na era da nova 
propaganda política e das fake news. Belo Horizonte: Casa do 
Direito, 2020, p. 243-244) (sem destaques no original) 

Além das questões acima postas, de notável relevo, impende destacar 

que, na lição de Uadi Lammêgo Bulos, a norma prevista no art. 220 da CF/88 – “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” – também abarca a internet, considerada a amplitude do dispositivo: 

A liberdade de comunicação social é um corolário da livre 
manifestação do pensamento, em suas imbricações mais profundas. 
Abrange a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo.  
[...] 

- Liberdade de comunicação social (CF, art. 220) – é uma das formas 
de exteriorização do próprio ato de manifestar o pensamento. 
Concretiza-se por meio das parafernálias antigas e modernas, dos 
engenhos tecnológicos que encurtam distâncias e transmitem 
pensamentos. Exemplos: rádio, televisão, fax, revistas, jornais, 
periódicos, internet, [...]. 

(Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020, p. 1.644) (sem destaques no original) 

Na mesma linha, cumpre rememorar que o caput do art. 22 da LC 

64/90 claramente fornece conceito aberto de meios de comunicação social, sem 

restrições de enquadramento quanto a formato ou eventual autorização do poder 

público para seu funcionamento ou operação, como se vê: 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou 
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de 
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investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida 
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de 
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...] 

Em outras palavras, ao trazer tipo aberto e se referir de modo expresso 

a “meios de comunicação social”, a Lei de Inelegibilidades permite enquadrar como 

ilícitas condutas praticadas por intermédio de instrumentos de comunicação de difusão 

em massa. 

No campo doutrinário, apesar de algumas divergências, autores como 

Frederico Franco Alvim perfilham da mesma compreensão aqui externada.  

Em amplo estudo a respeito da influência do poder midiático e dos 

impactos das novas tecnologias, afirma que “não há negar que a subsunção das 

variadas estratégias de manipulação informativa no seio da rede à hipótese de uso 

indevido dos meios de comunicação social é tecnicamente tranquila, cabendo apenas 

assentar, no enfrentamento de casos concretos, a gravidade relativa aos artifícios 

tecnológicos postos em questão para que se legitimem eventuais decisões de cassação” 

(Abuso de poder nas competições eleitorais, Curitiba: Juruá Editora, 2019, p. 338).  

De outra parte, no campo jurisprudencial, anoto que não identifiquei 

no âmbito desta Corte debate mais verticalizado sobre a matéria. 

Ainda assim, entendo pertinente destacar voto do ilustre Presidente, o 

Ministro Luís Roberto Barroso, prolatado no ano de 2019 em feito relativo às Eleições 

2016, na mesma linha ora propugnada: 

[...] a interpretação do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 deve 
ter seu sentido e alcance adaptados às inovações tecnológicas 
advindas da criação da Internet, tal como já consta da redação da 
Resolução TSE nº 23.551/2017, que tratou da propaganda eleitoral 
para as eleições de 2018 e incluiu expressamente a Internet entre os 
meios de comunicação social.  
Nesse contexto, é possível, em tese, que o abuso dos meios de 
comunicação social ocorra pela veiculação nas diversas 
ferramentas virtuais disponibilizadas na Internet. 

(REspe 31-02/RS, redator para acórdão Min. Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, DJE de 27/6/2019) (sem destaques no original) 
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Já no julgamento da AIJE 0601862-21/DF (Rel. Min. Jorge Mussi, 

DJE de 26/11/2019), relativa às Eleições 2018, restou consignado que “[a]penas os 

casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o 

uso indevido dos meios de comunicação social [...]”.  

Ademais, parece não se aplicar ao caso o AgR-REspe 392-52/SP, 

redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJE de 28/11/2018, das Eleições 2016, 

quando se assentou que o uso indevido dos meios de comunicação social demandaria 

conteúdo veiculado por “órgãos de produção da informação”, aí incluídos jornais, 

revistas, livros e boletins. Nesse precedente, a hipótese era diversa sob o plano fático, 

envolvendo informativos publicados por partidos políticos. 

Em acréscimo, pontuo que tanto o c. Superior Tribunal de Justiça 

como a c. Suprema Corte possuem precedentes – ainda que não em matéria eleitoral – 

assentando que a internet é meio de comunicação, como se vê adiante: 

[...] 

9. O fato de a violação à moral correr o risco de se materializar 
por intermédio da Internet não modifica as conclusões quanto à 
impossibilidade de prévia censura da imprensa. A rede mundial 
de computadores se encontra sujeita ao mesmo regime jurídico 
dos demais meios de comunicação. 
[...] 

(STJ, REsp 1.388.994/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 
de 29/11/2013) (sem destaque no original) 

------------------------------------ 
[...]  

2. Em se tratando de ofensa irrogada por meios de comunicação – 
como no caso, que foi por postagem em rede social na internet –, 
‘a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos 
meios em que se praticou a ofensa’ (art. 143, parágrafo único, do CP; 
grifei). 
[...] 

(STJ, APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJE de 
23/3/2021) (sem destaque no original) 

------------------------------------ 
[...] 

8. Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a 
ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o 
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poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de 
fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 
meios de comunicação social analógicos ou digitais”. 
[...] 

(STF, RE 1.010.606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJE de 
20/5/2021) (sem destaque no original) 

Assim, a meu juízo, a internet enquadra-se perfeitamente no conceito 

de meio de comunicação social e pode desaguar na conduta do art. 22 da LC 64/90 

estando presentes os demais requisitos do ilícito. 

8. Em suma, a exacerbação do poder político e o uso de redes sociais 

para promover infundadas agressões contra a democracia e o sistema eletrônico de 

votação podem configurar abuso do poder político e uso indevido dos meios de 

comunicação social, nos termos do art. 22 da LC 64/90. 

No caso concreto, constata-se sem nenhuma dificuldade ou margem 

para dúvidas, como antes já demonstrado, que todas as afirmativas do recorrido durante 

sua live, envolvendo o sistema eletrônico de votação, são absolutamente inverídicas. 

No início deste voto, já se assentou que são falsas as declarações de 

que urnas eletrônicas de seções do Paraná teriam sido “fraudadas”, “adulteradas” e 

“apreendidas”, sendo também inverídica a afirmação de que os documentos da Justiça 

Eleitoral teriam demonstrado a violação. 

No ponto, acrescento que sendo o recorrido político experiente, é de 

seu conhecimento que o processo de substituição de urnas em caso de raras falhas 

técnicas constitui prática habitual e em nada indica a existência de fraude.  

Ainda assim, com inegável má-fé, distorceu os fatos ao mencionar que 

dois equipamentos teriam sido apreendidos e que isso provaria a fraude. 

Além dessas, houve outras declarações falsas.   
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Quanto à declaração de que “nós não vamos aceitar que uma empresa 

da Venezuela, que a tecnologia que a gente não tem acesso, defina a democracia no 

Brasil”, há mais duas claras inverdades. 

Ora, sendo esta Justiça Especializada a criadora e a desenvolvedora da 

urna eletrônica, seria no mínimo contraditório – para não dizer fantasioso – dizer que o 

órgão eleitoral brasileiro não teria acesso à tecnologia de sistemas. 

Ademais, a empresa que produz as urnas não é venezuelana – o que, 

aliás, por si só, não representaria qualquer problema se fosse verdade.  

Conforme nota deste Tribunal veiculada em diversos meios de 

comunicação ainda no ano de 2018, inclusive pela internet, tem-se que 

A empresa mencionada não é venezuelana e atuou em eleições 
anteriores apenas como transportadora de urnas, em poucos 
locais. Ela recebia as urnas devidamente lacradas nos Tribunais 
Regionais Eleitorais e as entregava lacradas nos locais de votação. Em 
localidades de difícil acesso, como em algumas aldeias indígenas, a 
empresa fez a instalação de antenas para transmissão dos 
resultados, sempre via chips criptografados da Justiça Eleitoral. 
Em nenhum momento a referida empresa teve acesso a quaisquer 
dados de programação e nunca foi responsável pela fabricação 
das urnas brasileiras. Cabe enfatizar que essa empresa não está 
participando, de forma alguma, das Eleições 2018. 
(https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-
eleicoes-2018/empresa-venezuelana-e-responsavel-pelas-urnas-
eletronicas.html)  

De outra parte, mais uma vez é falsa a afirmativa do recorrido de que 

apenas Brasil e Venezuela utilizam urnas eletrônicas, servindo apenas para acirrar os 

ânimos e gerar incertezas descabidas quanto ao sistema eletrônico de votação. 

Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência 

Social (IDEA Internacional), 23 países usam urnas com tecnologia eletrônica para 

eleições gerais e outros 18 as utilizam em pleitos regionais, incluídos Canadá, França e 

algumas localidades nos Estados Unidos, o que também já foi esclarecido pela Justiça 

Eleitoral em diversas ocasiões. 

https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-
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No que toca à apuração das eleições presidenciais de 2014, é fato 

notório que não houve qualquer fraude, ao contrário do que afirmou o recorrido. 

Para além das inúmeras oportunidades em que a Justiça Eleitoral 

cumpriu com transparência seu dever de informar o eleitorado sobre o sistema 

eletrônico de votação, impende salientar que também houve auditoria externa 

conduzida pela legenda derrotada naquele pleito. 

Mais uma vez, como é de conhecimento geral, não se comprovou nem 

mesmo mera suspeita de fraude. O douto Ministro Dias Toffoli, à época Presidente 

desta Corte, submeteu ao Plenário os resultados da auditoria e assentou que 

[...] o objetivo da auditoria era verificar a lisura das Eleições 2014, 
ou seja, averiguar a integridade das urnas eletrônicas e sistemas 
adjacentes, buscando evidências que comprovassem alguma 
suspeita ou tese de fraude, e volto a dizer que não foi encontrada 
nenhuma evidência em tal sentido. 

9. Os dividendos angariados pelo recorrido são incontroversos. 

De início, é fato inequívoco que a live ocorreu quando a votação ainda 

estava aberta no Paraná. Essa circunstância, aliada ao fato de que o acesso à internet 

dá-se de qualquer lugar mediante dispositivos móveis, por si já evidenciam o 

benefício, não custando reiterar que a transmissão foi assistida por mais de 70 mil 

pessoas, segundo afirmou o próprio recorrido, afora os compartilhamentos do vídeo. 

Ainda nesse contexto, é notório que o recorrido se valeu das falsas 

denúncias de fraude para se autopromover como uma espécie de paladino da justiça, 

de modo a representar os eleitores inadvertidamente ludibriados que encontraram no 

candidato uma voz para ecoar suas incertezas sobre fatos que, em verdade, jamais 

aconteceram. 

A autopromoção e o benefício também ocorreram quando o recorrido 

procurou dar credibilidade às suas falsas afirmações mencionando que era Deputado 

Federal e que a imunidade parlamentar lhe permitiria expor os hipotéticos fatos. 
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A busca de votos do recorrido na data do pleito, em verdadeira 

autopromoção, possui tamanho grau de censura que a princípio se enquadra também 

nos crimes do art. 39, § 5º, II a IV, da Lei 9.504/97, in verbis: 

Art. 39. [omissis] 
[...] 

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, 
de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços 
à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil 
a quinze mil UFIR: 

[...] 
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;              

III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos 
políticos ou de seus candidatos; 

IV – a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de 
conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta 
Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os 
conteúdos publicados anteriormente. 

Desse modo, sendo incontroversa a ilicitude, impõe-se aferir a 

gravidade da conduta para definir suas consequências jurídicas. 

10.  Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, para se configurar o ato 

abusivo não se requer “a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição”, mas 

sim “a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”, de acepção mais ampla. 

Veja-se: 

Art. 22 [omissis] 

[...] 
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a 
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a 
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.  

Na AIJE 0601754-89/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20/3/2019, 

este Tribunal reafirmou a compreensão de que a gravidade deve ser aferida a partir de 

aspectos qualitativos e quantitativos da conduta, que, em linhas gerais, residem no 

seu grau de reprovabilidade e na magnitude da influência na disputa, desequilibrando-a 

em favor do beneficiado pelo abuso. Confira-se: 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 
DE 2018. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
[...] ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ELEMENTOS. 
CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU 
PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. [...]. 
[...] 

5. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação, de 
forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir 
da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto 
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o 
equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração 
dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser 
ponderada pelo julgador, não se constitui mais em fator determinante 
para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado, 
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.  
[...]  

Conforme se assentou no REspe 2-98/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 

de 8/8/2017, “o fato de as condutas abusivas ostentarem potencial para influir no 

resultado do pleito é relevante, mas não essencial. Há um elemento substantivo de 

análise que não pode ser negligenciado: o grau de comprometimento aos bens jurídicos 

tutelados pela norma eleitoral causado por essas ilicitudes, circunstância revelada, in 

concrecto, pela magnitude e pela gravidade dos atos praticados”. 

Na mesma linha dessa análise qualitativa e quantitativa, Rodrigo 

López Zilio fornece com precisão alguns dos critérios que podem ser verificados caso 

a caso para aferir a gravidade dos fatos: 

Como já assentado outrora, é possível fixar algumas diretrizes para 
uma adequada conformação da gravidade das circunstâncias. 
Assim, a conduta do agente é um aspecto essencial a ser avaliado 
para aferição da gravidade das circunstâncias, sendo útil a adoção do 
seguinte raciocínio: se o próprio candidato cometeu o ilícito ou teve 
uma participação direta no ato, estabelecendo-se uma identidade 
entre autor e beneficiário, essa conduta apresenta um grau maior 
de reprovação; [...]. A forma ou natureza do ato praticado 
também é um critério a ser considerado para a configuração do 
ilícito. [...] Da mesma sorte, o uso de órgãos públicos ou 
governamentais para fins eleitoreiros é, a priori, um indicativo de 
maior reprovabilidade no agir ilícito se comparado com o emprego 
de uma estrutura privada para a consecução do mesmo fim vedado. 
[...] Por fim, os efeitos e a extensão do ato abusivo também podem 
(ou devem) ser medidos pelos critérios cronológico, quantitativo e 
em relação ao eleitor. Desse modo, a gravosidade do ato é maior 
quando ele é de caráter permanente (pelos efeitos que se 
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prolongam temporalmente) ou, ainda, se cometido em momento 
mais próximo à eleição (pela inviabilidade de uma reversão desse ato 
em face à data do pleito). [...] 
(Cassação de mandato e decisão sancionatória eleitoral. In: FUX, 
Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de 
Moura (Coords.). Abuso de poder e perda de mandato. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 459) (sem destaques no original) 

No caso, uma série de fatores exaustivamente tratados neste voto 

revela que a conduta praticada pelo recorrido reveste-se de extrema gravidade, a atrair 

a cassação do diploma e a inelegibilidade. 

O primeiro desses fatores possui natureza qualitativa e encontra-se 

representado pela conduta em si mesma.  

O ataque às instituições pelo candidato, noticiando fraudes no sistema 

eletrônico de votação que jamais ocorreram, possui repercussão nefasta na estabilidade 

do Estado Democrático de Direito e na confiança depositada pelos eleitores nas urnas 

eletrônicas, que, reitere-se, são utilizadas há 25 anos nas eleições brasileiras sem 

nenhuma prova de manipulações ou adulterações. 

Também sob esse viés, ganha relevo a circunstância de que o cerne do 

ilícito residiu na veiculação de notícias inverídicas, atingindo diretamente os eleitores 

que assistiram à transmissão e que foram levados a acreditar naqueles fatos. Tudo isso, 

é importante reiterar, com o recorrido afirmando sucessivas vezes que assim o fazia 

porque estava protegido pela imunidade parlamentar.  

Trata-se de aspecto de extrema relevância para o deslinde do caso, já 

que, nas palavras de José Jairo Gomes, “a manipulação midiática também se faz por 

meios simbólicos, pela colonização das consciências, interpretações tortas, 

distorções da realidade e construções enviesadas de sentido na esfera pública. A 

violência simbólica perpetrada sequer é percebida pelos destinatários, pois tudo 

se passa como se fosse verdadeiro convencimento; conteúdos distorcidos, 

tendenciosos, são veiculados como se fossem informação de interesse público” 

(Direito Eleitoral. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p. 742). 



37 
RO-El 0603975-98/PR 
Eleições 2018 
A4/A5 

Ademais, numa conjugação de aspectos qualitativos e quantitativos, 

anoto que a conduta do recorrido propiciou benefício não apenas próprio – ou seja, a 

obtenção de votos para o cargo de deputado estadual –, mas de terceiros, haja vista o 

efeito multiplicador das práticas ocorridas na internet. 

Com efeito, na indigitada live na rede social facebook, a transmissão, 

segundo o próprio recorrido, iniciou-se com audiência de 30 mil pessoas e encerrou-se 

com mais de 70 mil espectadores.  

Para além dessa elevada audiência, causa espécie o fato de que, até 

12/11/2018, o vídeo postado teve mais de 105 mil comentários, 400 mil 

compartilhamentos e seis milhões de visualizações. 

Como bem se ressaltou no AgR-AC 1384-43/DF, Rel. Min. Henrique 

Neves, DJE de 17/8/2020, “ao contrário dos demais meios de comunicação social, a 

transmissão de dados pela Internet não se exaure no momento em que se realiza. 

Nos rádios e nas televisões, uma vez divulgada a notícia, o espaço de divulgação passa 

a ser ocupado pela programação que se segue. A internet, neste aspecto, é estática. A 

manutenção da informação em sítio da rede permite o acesso contínuo, a 

qualquer hora, de qualquer lugar do mundo [...]” (sem destaque no original). 

O fato de se tratar de um vídeo, com duração aproximada de 18 

minutos, em nada beneficia o recorrido no caso. Como já se explicitou, os demais 

fatores aqui considerados assumem expressiva preponderância frente a esse aspecto, 

haja vista a natureza da conduta, os massivos dados de audiência e sua ocorrência na 

data do pleito, durante a votação. 

Por todas essas razões, a gravidade dos fatos também se encontra 

presente no caso dos autos, configurando-se assim o uso indevido dos meios de 

comunicação social e o abuso de poder político e de autoridade.   

11. Ainda no tocante à configuração do ilícito, não incide na espécie o 

princípio da anualidade, invocado em um dos votos na Corte de origem como único 

fundamento para a improcedência dos pedidos. 
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Referido princípio encontra-se previsto no art. 16 da CF/88, segundo o 

qual “[a] lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”, também se 

aplicando a mudanças repentinas de jurisprudência. 

O caso em apreço, contudo, não representa qualquer viragem 

jurisprudencial e versa sobre tema – seja no plano fático ou jurídico – que ainda não 

havia sido enfrentado por este Tribunal. 

Além disso, conforme ressaltou com maestria o douto Ministro Carlos 

Horbach no recente julgamento do AgR-REspe 0000634-06/MG em 7/10/2021, 

descabe invocar a segurança jurídica para suprimir direitos fundamentais. Aplicando-

se essa ratio ao caso concreto, importa dizer que o referido instituto jurídico jamais 

poderá representar licença para a prática de reprováveis e infundados ataques à 

democracia e ao sistema eletrônico de votação. Destaco do voto de Sua Excelência: 

[...] 

Da leitura desse acórdão [STF, RE 637.485] e de outros precedentes 
sobre o tema, exsurge na minha compreensão como manifesta uma 
premissa, qual seja: a premissa da natureza instrumental da 
segurança jurídica, que não existe por si só, mas como meio de 
proteção [...] de situações jurídicas consolidadas, cujo desfazimento 
importaria em violação a direitos fundamentais. 

Em outras palavras, a segurança jurídica em matéria eleitoral existe 
para preservar a higidez do sistema constitucional dos direitos 
políticos, que são [...] direitos fundamentais. 
[...] 

Nesse contexto, a invocação da segurança jurídica como razão 
para se negar provimento ao agravo interno e ao recurso especial 
sob julgamento caracteriza um desvio finalístico de tal referencial 
normativo exatamente porque acarretaria não a preservação do 
direito fundamental, mas sim sua ablação, sua limitação.      

Em conclusão, o reconhecimento dos ilícitos na espécie não encontra 

nenhuma barreira quanto à segurança jurídica. 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral, em substancioso parecer, bem 

sintetizou todos os pontos aqui tratados, assentando a natureza gravíssima da conduta, 

nos termos da seguinte passagem: 
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- Os casos que extrapolem o uso normal das mídias sociais podem 
configurar o uso indevido dos meios de comunicação social. 

- As palavras dos parlamentares somente são acobertadas pela 
imunidade material se guardarem pertinência com a atividade 
parlamentar. Precedentes. 
- A transmissão ao vivo de conteúdo em rede social, no dia da eleição, 
contendo divulgação de notícia falsa e ofensiva por parlamentar 
federal, em prol de seu partido e de candidato, configura abuso de 
poder de autoridade e uso indevido de meio de comunicação. 
- A configuração da gravidade dos fatos, conforme assentado pela 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, estará presente sempre 
que houver ofensa aos “cânones fundamentais da igualdade de 
chances e da legitimidade e normalidade do prélio eleitoral”. 
- A vedação à aplicação de novo entendimento jurisprudencial no 
mesmo pleito eleitoral em que ocorreu a modificação alcança apenas  
novas teses jurídicas, e não situação fática, mormente se tipificada por 
dispositivos legais há muito existentes. 

12. Delineada a procedência dos pedidos, cabe aferir as consequências 

jurídicas na hipótese. 

Anoto que esta Corte, no julgamento do RO-El 0601403-89/AC (Rel. 

Min. Edson Fachin, DJE de 4/12/2020) e do RO-El 0603900-65/BA (Rel. Min. Sérgio 

Banhos, DJE de 26/11/2020), definiu que a cassação de mandato por ilícitos eleitorais 

acarreta a nulidade dos votos do candidato, não se admitindo seu cômputo para a 

legenda na forma do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral. Extrai-se da ementa do 

segundo aresto:  

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. FILANTROPIA. ASSISTENCIALISMO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO GRATUITO À 
POPULAÇÃO CARENTE EM ANO ELEITORAL. EXALTAÇÃO 
DA FIGURA DO MÉDICO, TAMBÉM DEPUTADO ESTADUAL E 
PRÉ-CANDIDATO. VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PLOTADO COM A FOTO E O NOME DO PRÉ-
CANDIDATO. DESIGUALDADE NA DISPUTA. 
DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. REFORMA DO ARESTO 
REGIONAL. PROCEDÊNCIA DA AIJE. CASSAÇÃO DO 
DIPLOMA E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ART. 22, 
XIV, DA LC 64/90.  

[...] 
28. Cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema 
proporcional, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 222 
e 237 do Código Eleitoral, devem ser considerados nulos, para todos 
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os fins, os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie o 
disposto no art. 175, § 4º, do mesmo diploma legal. Decisão tomada 
por maioria, tendo a corrente minoritária se manifestado pela 
aplicação prospectiva da referida orientação, em decorrência do 
princípio da segurança jurídica e do disposto no art. 218, II, e no art. 
219, IV, da Res.-TSE 23.554. 

(RO-El 0603900-65/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 
26/11/2020)  

Assim, considerando que referida interpretação foi firmada em feitos 

relativos às Eleições 2018, que vem a ser o caso dos autos, entendo cabível aplicar-se 

idêntica solução in casu. 

Por fim, a hipótese é de execução imediata deste acórdão, 

independentemente de publicação, também na linha da jurisprudência: AREspE 

0600402-70/SC, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 20/9/2021; RCED 0604062-54/PR, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 20/9/2021; RO-El 0601403-89/AC, Rel. Min. 

Edson Fachin, DJE de 4/12/2020, dentre outros. 

13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário, na linha do 

parecer ministerial, para cassar o diploma do recorrido e declarar sua inelegibilidade, 

nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90. Determino a imediata execução do aresto, 

independentemente de publicação, recalculando-se os quocientes eleitoral e partidário. 

Comunique-se, com urgência, ao TRE/PR. 

É como voto. 


