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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 11.596 
(37991-89.2009.6.00.0000) - CLASSE 6— UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS 

Relator: Ministro Arnaldo Versiani 
Agravantes: Weliton Fernandes Prado e outros 
Advogados: Edilene Lôbo e outros 
Agravado: Ministério Público Eleitoral 

Representação. Propaganda eleitoral irregular. Placa. 
Comitê de candidato. 

1. Nos termos do art. 14, parágrafo único, da 
Res.-TSE n° 22.71812008, é proibida a fixação de placa 
com tamanho superior a 4m 2 em bens particulares, norma 
regulamentar que, conforme jurisprudência desta Corte 
Superior, se aplica às placas fixadas em comitês de 
candidato nas eleições de 2008. 

2. Por se tratar de propaganda em bem particular, não se 
aplica a regra do § 1 1 do art. 37 da Lei n° 9.504/97, que 
estabelece a não incidência de multa ante a retirada de 
propaganda veiculada especificamente em bem público. 

Agravo regimental a que se nega provimento 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas de 

julgamento.

Brasília, 19 de agosto de 2010. 

ARNALDO VERSIANI - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, o Juízo da 3141 Zona Eleitoral de Minas Gerais julgou procedente 

representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra Weliton 

Fernandes Prado, candidato ao cargo de prefeito do Município de 

Uberlândia/MG, Elismar Fernandes Prado, deputado federal, e a Coligação 

Com a Força do Povo, condenando-os ao pagamento de multa, por realização 

de propaganda eleitoral irregular, mediante uso de outdoors (fls. 29-33). 

Interposto recurso pelos representados, o Tribunal Regional 

Eleitoral daquele estado deu-lhe parcial provimento, somente para reduzir ao 

mínimo legal o valor da multa imposta. 

Eis a ementa do acórdão regional (fl. 64): 

Recurso Eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Eleições 2008. 
Procedência. Multa. 

PRELIMINAR. Litispendência. Ausência de identidade de partes, de 
causa de pedir e de pedido. Inexistência de litispendência. Rejeitada. 

MÉRITO. Propaganda eleitoral divulgada através de outdoor, afixado 
em comitê de campanha eleitoral. Impossibilidade. Recurso a que se 
dá provimento parcial, apenas para reduzir a multa ao valor mínimo 
legal. 

Opostos embargos de declaração (fls. 80-89), foram eles 

rejeitados conforme acórdão de fis. 90-94. 

Seguiu-se a interposição de recurso especial (fls. 96-112), o 

qual não foi admitido pelo Presidente do Tribunal a quo (fis. 175-178). 

Foi então interposto agravo de instrumento (fis. 2-14), ao qual 

neguei seguimento, por decisão de fls. 196-201. 

Daí o presente agravo regimental (fis. 203-219), no qual os 

agravantes alegam violação aos arts. 5 1, XXXV, e 93, IX, da Constituição 

Federal, ao argumento de que a decisão agravada não foi devidamente 

fundamentada.
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Sustentam ser "perceptível a violação da garantia 

constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis 

que não se examinou o vício da sentença que determinou desentranhamento 

da peça de contestação" (fi. 230). 

Aduzem a existência de omissão na decisão agravada, no que 

diz respeito à alegada divergência jurisprudencial, o que configuraria ofensa ao 

art. 121, § 40, II, da Carta Magna. 

Citam precedente do Supremo Tribunal Federal, sob o 

fundamento de que o julgamento monocrático do recurso viola os princípios da 

ampla defesa e do contraditório. 

Assinalam afronta ao art. 39, § 81, da Lei n° 9.504197, ao 

argumento de que o artefato em questão não constitui propaganda eleitoral, 

nem outdoor.

Ressaltam que o único fundamento para sua condenação seria 

o parentesco entre o candidato e o deputado federal, o qual seria insuficiente 

para embasar a condenação por propaganda eleitoral irregular. 

Apontam violação ao art. 65, parágrafo único, da Res.-TSE 

n° 22.71812008, afirmando que a propaganda teria sido retirada após a ciência 

da decisão, motivo pelo qual não caberia a imposição de multa. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI (relator): Senhor 

Presidente, no que diz respeito à arguição dos agravantes de que o recurso 

não poderia ter sido julgado monocraticamente, colho o seguinte precedente 

da jurisprudência deste Tribunal: 

Agravo regimental. Recurso em mandado de segurança. Acórdão 
regional. Determinação. Nova eleição. 

1. É facultado ao relator apreciar, monocraticamente, os 
recursos que lhe são distribuídos, inclusive analisando as 

M\ 4
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questões de mérito neles suscitadas, nos termos do art. 36, 
5 60 e 70, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 

2. Para fins do art. 224 do Código Eleitoral, a validade da votação ou 
o número de votos válidos na eleição majoritária não é aferida sobre 
o total de votos apurados, mas leva em consideração tão somente o 
percentual de votos dados aos candidatos desse pleito, excluindo-se, 
portanto, os votos nulos e os brancos, por expressa disposição do 
art. 77, § 2°, da Constituição Federal. 

3. Considerando o que decidido na Consulta n° 1.657 - no sentido 
de que não se somam aos votos nulos derivados da manifestação 
apolítica dos eleitores aqueles nulos em decorrência do 
indeferimento do registro de candidatos -, afigura-se recomendável 
que a validade da votação seja aferida tendo em conta apenas os 
votos atribuídos efetivamente a candidatos e não sobre o total de 
votos apurados. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n° 665, 
de minha relatoria, de 23.6.2009, grifo nosso). 

Os agravantes insistem no argumento de cerceamento de 

defesa, em razão da suposta omissão no que tange ao desentranhamento da 

peça de contestação. 

Acerca dessa questão, asseverei na decisão agravada que 

(fls. 197-198):

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de cerceamento de 
defesa, observo que a questão não foi alegada no recurso eleitoral 
interposto perante a Corte de origem, estando ausente o 
prequestionamento da matéria, que somente foi tra±idà com as 
razões dos embargos de declaração. 

A esse respeito, cito o seguinte precedente desta Corte: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA. PROVOCAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 41-A DA LEI N° 9.504197. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE VÍCIOS NO ARESTO ATACADO. EMBARGOS. 
NÃO-PROVIMENTO. 

1. O tema da intempestividade do recurso ordinário não 
foi objeto de discussão na instância a quo, restando 
ausente o prequestionamento da matéria, inaugurada 
apenas com as contra-razões aos embargos de 
declaração. Incidência, no caso, do Enunciado n° 282 da 
Súmula do Supremo Tribunal Federal: "é inadmissível o
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recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada". 
Neste sentido: EDcl no REspe n° 14.999, DJ de 4.11.1997, 
Rei. Mm. Maurício Corrêa; REspe n°13.217, DJ de 22.11.1996, 
Rei. Mm. Eduardo Alckmin. 

(...) 
8. Embargos deciaratórios não providos. 
(Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral 
no 25.547, rei. Mm. José Delgado, de 10.5.2007, grifo nosso). 

No que se refere à matéria de fundo, reitero os fundamentos 
da decisão agravada (fls. 197-201): 

Passo ao exame do mérito do recurso. 

Colho do voto condutor do acórdão regional (fl. 67): 

8. Observa-se que o recorrente divulgou propaganda irregular, 
pois a referida publicidade, ainda que colocada no comitê de 
campanha eleitoral, possui dimensões superiores a 4m2, 
assemelhando-se, inclusive, a outdoors, o que é vedado, para 
garantir a igualdade na disputa eleitoral. Portanto, os 
recorrentes transgrediram os seguintes artigos da Resolução 
TSE no 22.718, de 28-2-2008: 

"Art. 14. Em bens particulares, independe de obtenção de 
licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a 
veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação 
de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, que 
não excedam a 4m2 e que não contrariem a legislação, 
inclusive a que dispõe sobre posturas municipais 
(Lei n° 9.504197, art. 37, § 2°)." 

"Art. 17. É vedada a propaganda eleilotal paga por tricio 
de outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da 
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor 
de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e 
cinqüenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil 
novecentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos) 
(Lei n° 9.504197, art. 39, § 8°)." 

9. O argumento dos recorrentes não se sustenta, uma vez 
que, além das normas acima vetarem tal procedimento, o 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL entendeu que, para o leito 
de 2008, não se admite a fixação em comitês eleitorais de 
placas que ultrapassem a medida de 4m 2 ( ... ). 

No que se refere à argumentação de que não cabe, na espécie, a 
imposição de sanção, uma vez que se trata de comitê de candidato, 
observo que, nas eleições de 2006, o Tribunal considerou lícita a 
afixação de placas com dimensões superiores a 4m 2 em comitês de 
candidatos.

rCa
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Naquela ocasião, contudo, ficou assentado que tal entendimento 
seria revisto nas eleições posteriores. 

Cito o seguinte precedente desta Casa a esse respeito: 

RECURSO ESPECIAL. PLACA COM DIMENSÃO SUPERIOR 
A 4M2. COMITÊ DO CANDIDATO. JURISPRUDÊNCIA 
FIRMADA APENAS PARA O PLEITO DE 2006. 

- O posicionamento que prevaleceu neste Tribunal nas 
eleições de 2006 autoriza a fixação de placa com dimensão 
superior a quatro metros quadrados em comitê de candidato. 

- Recomenda-se não haver alteração do posicionamento 
jurisprudencial em relação à mesma eleição. 

- Entendimento, contudo, que se revê, para aplicação futura, 
de modo a que não seja admitida a fixação, em comitê de 
candidato, de placa com dimensão superior a quatro metros 
quadrados. 

- Recurso especial provido. 

(Recurso Especial Eleitoral n° 27.696, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, 
de 4.12.2007). 

Nesse julgamento, ponderou o eminente Ministro Marcelo Ribeiro, 
in verbis: 

Entendo que, em se tratando de comitê de candidato, deve 
incidir o art. 10 da Resolução n° 22.26112006 e a limitação do 
tamanho da placa, estabelecida pela Resolução n° 22.246 
deste Tribunal. 

A razão de estabelecer limite ao tamanho das placas fixadas 
em bens particulares foi justamente assegurar aos candidatos 
igualdade de condições, impedindo que candidatos com mais 
recursos investissem de forma desproporcional em 
propaganda e desequilibrassem o pleito. 

Dessa forma, ressalvada a possibilidade de identificação de 
comitê de partido e coligação, entendo que não deve ser 
permitida a fixação de placas com dimensão superior a quatro 
metros quadrados em bens particulares, mesmo que se trate 
de comitê de candidato. Do contrário o candidato poderia 
espalhar centenas de verdadeiros outdoors pelas cidades, 
bastando, para tanto, valer-se de comitê residencial ou de 
salas ou lojas alugadas apenas para o período eleitoral. 

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Especial 
Eleitoral n°27.859, relator Ministro Carlos Ayres Britto, de 18.3.2008. 

Destaco, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo 
Ministro Ricardo Lewandowski, no Agravo de Instrumento n° 10.305, 
de 23.4.2009, que já se refere às eleições de 2008: 

O agravante alude à legalidade da fixação de placas com 
metragem superior a 4m 2 em sede de comitês eleitorais, mas 
tal afirmação é inadmissível, pois o permissivo do art. 12, 1, da 
Res.-TSE n° 22.71812008, nos termos do art. 244, 1, do Código 
Eleitoral, refere-se à designação do nome do partido em sua 
sede ou dependências, não se tratando de comitê do 
candidato.
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Lembro que, para as eleições de 2006, esta Corte assentou a 
legalidade da prática aludida, ante a ausência de 
regulamentação. Todavia, "deixou-se registrado que esse 
entendimento seria revisto para aplicação futura, de modo a 
que não seja admitida a fixação, em comitê de candidato, de 
placa com dimensão superior a quatro metros quadrados" 
(REspe n° 27.696/SP, de 411212007, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro). 
Foi o que ocorreu para as eleições de 2008. 

Assim, como colocado na decisão recorrida, a 
Res.-TSE n° 22.71812008 assentou, no seu art. 14 e parágrafo 
único, que a propaganda em bem particular, quando 
excedesse a 4 m 2, seria punida na forma do art. 17 do mesmo 
diploma. 

A resolução assim dispôs em razão de que a propaganda 
superior àquela superfície, consoante à jurisprudência desta 
Corte, teria o mesmo efeito visual daquela veiculada por 
outdoor, prática vedada pela Lei das Eleições (art. 39, § 80). 
Portanto, a força normativa da referida disposição resolutiva 
decorre desse dispositivo legal e não do previsto no art. 37, 
§ 21, daquela lei, como alegou o agravante. 

Mesmo que não tenha havido previsão expressa em resolução, essa 
orientação foi firmada pelo Tribunal no julgamento do Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento n° 10.245, de minha relatoria, 
ocorrido em 6.10.2009. 

Cito a ementa desse julgado: 

Representação. Propaganda eleitoral irregular. Placa. Comitê 
de candidato. 

1. Nos termos do art. 14, parágrafo único, da Res.-TSE 
n° 22.71812008, é proibida a fixação de placa com tamanho 
superior a 4m2 em bens particulares, norma regulamentar que, 
conforme jurisprudência desta Corte Superior, se aplica às 
placas fixadas em comitês de candidato nas eleições de 2008. 

2. O art. 12, 1, da Res.—TSE n o 22.718/2008, nos termos do 
art. 244, 1, do Código Eleitoral, refere-se à designação do nome 
do partido em sua sede ou dependências, não se aplicando a 
comitê de candidato. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

Por fim, anoto que o Tribunal já decidiu que 'os arts. 37, § 1 1 , da 
Lei n° 9.504197 e 13, §1 1, da Res.—TSE n° 22.71812008, que 
dispõem sobre a necessidade de prévia notificação do candidato 
para fins de imposição de multa pela prática de propaganda eleitoral 
irregular, não se aplicam à propaganda confeccionada em bem 
particular. Uma vez configurada a ilicitude da propaganda eleitoral 
em bem do domínio privado, a imediata retirada da propaganda e a 
imposição de multa são medidas que se operam por força 
da norma de regência (arts. 14, parágrafo único, e17 da Res.-TSE 
n° 22.71812008)' (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
n°9.522, rei. Mm. Felix Fischer, de 17.12.2008).
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Os agravantes sustentam que a placa foi afixada no interior do 

comitê e que fazia menção apenas a deputado federal que não era candidato a 

prefeito ou a vereador, não se tratando, portanto, de propaganda eleitoral 

irregular ou outdoor. 

Ocorre que tal questão não consta do voto condutor do 

acórdão regional e sua análise por esta Corte Superior demandaria o 

reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de

recurso especial, a teor do Enunciado n° 279 do Supremo Tribunal 

Federal.

Desse modo, nego provimento ao agravo regimental. 
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EXTRATO DA ATA 

AgR-Al n° 11.596 (37991 -89.2009.6.00.0000)/MG. Relator: 

Ministro Arnaldo Versiani. Agravantes: Weliton Fernandes Prado e outros 

(Advogados: Edilene Lôbo e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo 

regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Aldir Passarinho Junior, Hamilton 

Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a Dra. Sandra Verônica 

Cureau, Vice-Procuradora-Geral Eleitoral. Ausente o Ministro Marco Aurélio. 

SESSÃO DE 19.8.2010.
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