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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
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JANEIRO 

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro 
Agravante: Jorge Sayed Picciani 
Advogados: Spencer Daltro de Miranda Filho e outros 
Agravado: Ministério Público Eleitoral 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROPAGANDA ELEITORAL. LEI N° 9.504/97, ART. 37, 
§ 1 1 e 21. PLACAS JUSTAPOSTAS SUPERIORES A 
4M2 . IMÓVEL PARTICULAR. DESPROVIMENTO. 
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 

1. Mesmo após as alterações introduzidas na Lei 
n° 9.504/97 pela Lei n° 12.03412009, em se tratando de 
propaganda irregular realizada em bens particulares, a 
multa continua sendo devida ainda que a publicidade seja 
removida após eventual notificação. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos das 

notas de julgamento. 

Brasília, 15 de fevereiro de 2011. 

/ MINISTRO MARCELO RIBEIRO - RELATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, Jorge Sayed Picciani interpôs recurso especial (fls. 148-163) contra 

acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TREIRJ), que, dando 
parcial provimento a recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral, majorou 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a multa que 

lhe foi imposta em razão de propaganda eleitoral que extrapolou o limite de 
4m 2 (quatro metros quadrados) estabelecido no art. 37, § 2 0, da Lei n° 9.504197. 

No especial, suscitou violação ao art. 37, § 1 0, da Lei 
n o 9.504197, aduzindo que somente está sujeito à multa aquele que, notificado, 

não restaurar o bem dentro do prazo assinalado em lei e, no caso concreto, tal 
providência foi adotada. 

Argumentou que, segundo a redação final do § 2 1 do art. 37 da 
Lei das Eleições, introduzida pela Lei n° 12.03412009 (fl. 155): 

[ ... ] não há que se falar na anterior jurisprudência da Corte Superior 
Eleitoral no sentido de que as circunstâncias e peculiaridades do 
caso concreto permitiriam a imposição da multa, desde que 
reconhecidos o prévio conhecimento e a responsabilidade do 
infrator. 

Aduziu que o entendimento acerca da inaplicabilidade do 
disposto no art. 37, § 1 0, da Lei n° 9.504197, foi proferido em julgados relativos 
a eleições pretéritas, anteriores à Lei n° 12.03412009. 

Apresentou dissídio jurisprudencial. 

O presidente do TRE/RJ negou seguimento ao recurso 
(fis. 174-178).

Seguiu-se a interposição de agravo de instrumento (fls. 2-21), 

em que Jorge Sayed Picciani reiterou os argumentos veiculados no recurso 

especial e afirmou que o exame do recurso não implica revolvimento de prova, 

não incidindo, na espécie, as Súmulas nos 7/STJ e 279/STF.
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Ressaltou que os fundamentos da decisão agravada não 

encontram respaldo na jurisprudência do TSE. 

Contrarrazões às fis. 183-186. 

A	 Procuradoria-Geral	 Eleitoral	 manifestou-se	 pelo 

desprovimento do agravo (fls. 191-1 95). 

Em 15 de novembro de 2010, neguei seguimento ao agravo de 

instrumento, com base no art. 36, § 6 0 , do RITSE (fis. 197-201). 

Daí o presente agravo regimental (fls. 203-216), em que Jorge 

Sayed Picciani alega que não incidem no caso os óbices das Súmulas 

n°5 7/STJ e 279/STF, pois "os aspectos fáticos referidos são a veiculação de 

propaganda por meio de placas com dimensões superiores a 4 metros 

quadrados (4m 2) em bem particular e o prévio conhecimento do ora agravante 

sobre a existência das referidas placas, o que caracterizaria a contrariedade ao 

§ 20 do artigo 37 da Lei n°9.504/1997" (fI. 205). 

Afirma que as circunstâncias fáticas não foram questionadas 

no recurso especial, que se lastreou em dissídio jurisprudencial e afronta aos 

§ 1 0 e 20 do artigo 37 da Lei das Eleições, o que envolve apenas matéria de 

direito.

Sustenta que (fl. 210): 

[ ... ] consoante regra básica da hermenêutica, não existem palavras 
inúteis nas leis. Se o § 2 0 , no caso da infração às suas disposições, 
determina a aplicação das penalidades do § 1 0 , resta claro que tais 
penalidades deverão ser aplicadas integralmente, tal como 
especificadas no § 1 1 , não sendo possível excluir as condições de 
aplicação de tais penas, expressamente contidas no § 10. 

Argumenta que o entendimento esposado na decisão agravada 

amplia as penalidades previstas no § 1 1 para o caso da infringência ao § 21, o 

que estaria equivocado, pois as normas restritivas de direito devem receber 

interpretação estrita. 

Cita precedentes desta Corte em que teria sido adotada a 

solução proposta pelo agravante (Representações nos 2767-56/DE, 

rei. Mm. Nancy Andrighi e 2768-41/DE, rei. Mm. Henrique Neves).
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Assevera que foi comprovada a divergência jurisprudencial e 
"essa hipótese de não ter sido comprovada a retirada da propaganda irregular 

foi suscitada tão somente na r. Decisão que negou seguimento ao recurso 
especial" (fl. 214). 

Alega que tal assertiva contraria o acórdão regional, que teve 

como certa a retirada em tempo hábil e o MPE não questionou a comprovação 
de tal fato.

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor 
Presidente, consta da decisão agravada (fls. 198-201): 

Tenho que a fundamentação da decisão agravada permanece 
Integra. Reproduzo, no que interessa, os seus termos (fls. 175-178): 

No caso em apreço, o que abstrai da leitura minuciosa dos 
autos é que o cerne da irregularidade imputada ao recorrente 
gira em torno de suposta veiculação de publicidade eleitoral de 
molde a violar o disposto no art. 37, § 2 0, da lei das eleições, 
por meio de justaposição de engenhos cuja metragem somada 
excede aos 4m2 permitidos pelo indigitado dispositivo. 
Assentada tal premissa, tenho que as razões recursais 
denotam o não preenchimento dos pressupostos necessários à 
admissibilidade do apelo nobre, porquanto na apreciação do 
seu cabimento são consideradas as premissas fáticas fixadas 
pela instância ordinária, que, ao proceder ao exame 
pormenorizado do processo, reputou serem os elementos 
coligidos suficientes a materializar a transgressão do invocado 
dispositivo. 
Bem por isso, o recurso especial ora em apreço não deve ser 
admitido, porquanto o afastamento da conclusão enunciada 
pelo egrégio Plenário, no sentido de que a propaganda eleitoral 
atacada é irregular e afronta o disposto no art. 37, § 2 0 , da Lei 
n° 9.504/97 e que o prévio conhecimento dos candidatos ficou 
caracterizado pelas circunstâncias do caso concreto, 
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência 
vedada na instância extraordinária, por força dos enunciados 7 
e 279, respectivamente, das Súmulas do STJ e do STF.
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Por derradeiro destaco que para afastar a incidência da multa 
seria imprescindível o exame do conjunto probatório aportado 
aos autos, o que se revela inviável na instância especial, 
conforme já ressaltei, sendo certo, ainda, que as fotos juntadas 
com o objetivo de comprovar a assertiva de que a propaganda 
foi removida não convergem para tal conclusão, eis que, à 
evidência, a parte da fachada do prédio constante das fotos de 
fls. 27129 é extremamente restrita, não coincidindo com o 
ângulo registrado pela equipe de fiscalização desta Corte 
Eleitoral (fls. 03105), este muito mais amplo e que permite uma 
visão da integralidade do imóvel. 

Conforme declinado no decisum, o agravante foi sancionado com a 
multa prevista no § 2 0 do art. 37 da Lei das Eleições por ter realizado 
propaganda eleitoral acima do limite de 4m2 estabelecido no § 1 1 do 
aludido preceito legal. 

Observo que, no juízo de admissibilidade feito pelo órgão de origem, 
assentou-se que não foi compróvada a retirada da propaganda. 

Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência desta 
Corte, no sentido de que tal providência não elide a 
aplicação da multa (AgR-Al n° 11.596/MG, DJE de 28.9.2010 e 
AgR-Respe n° 35.362/CE, DJE de 24.5.2010, ambos da relatoria do 
e. Mm. Arnaldo Versiani). 

Quanto à tese de que a nova redação do § 2 0 no art. 37 da Lei das 
Eleições, dada pela Lei n° 12.03412009, implicaria alteração da 
interpretação das hipóteses dessa natureza, esta Corte, ao julgar o 
AgR-Al n° 11 .406/PA, da relatoria do e. Mm. Arnaldo Versiani, 
adotou a seguinte orientação: 

[ ... ] a nova redação do § 2 0 do referido art. 37 apenas passou a 
estabelecer que o quantum da multa imposta deverá observar 
os limites estabelecidos no § 1 0 do art. 37 da Lei das Eleições. 
Deixou-se, assim, de adotar os valores previstos no art. 39, 
§ 8°, da Lei das Eleições, a que fez referência a resolução de 
propaganda do pleito de 2008. 

Assim, tenho que essa inovação legislativa cingiu-se a definir 
tão somente o quantum da multa a ser aplicada por 
propaganda eleitoral superior a quatro metros quadrados em 
bem particular. Mas isso não significa que houve equiparação 
da disciplina de propaganda em bem particular àquela atinente 
a bem público ou mesmo que a providência de retirada passa a 
elidir a penalidade legal. 

Ademais, para alterar as conclusões da Corte Regional acerca da 
caracterização da publicidade irregular, bem como do prévio 
conhecimento do agravante, seria necessário revolver o acervo 
fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso 
especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF). 

Não há como conhecer do recurso com base no art. 276, 1, b, do 
Código Eleitoral ante a ausência de similitude fática entre os julgados 
confrontados, porquanto nestes autos, assentou-se na decisão 
agravada que não foi comprovada a retirada da propaga da 
irregular.
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Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com 
base no art. 36, § 61, do RITSE. 

Os argumentos trazidos no regimental não procedem. 

No tocante à aventada desnecessidade de se reexaminar as 

provas dos autos, ressalto que o agravante foi sancionado com a multa 

prevista no § 1 0 do art. 37 da Lei das Eleições por ter realizado propaganda 

eleitoral acima do limite de 4m2 estabelecido no § 2 0 do aludido preceito legal. 

A prática de tal conduta atrai a incidência da norma, não 

havendo como reformar o acórdão nesse ponto, a menos que se concluísse 

que o ilícito não ocorreu, o que demandaria, efetivamente, a reapreciação do 

acervo probatório. 

Em relação à retirada do engenho, o agravante defende que tal 

providência elide a aplicação da multa, tendo em vista o previsto no art. 37, 

§ 21, da Lei no 9.504197, que faz remissão ao § 1 1 do mesmo artigo. 

Na decisão agravada, rejeitei a alegação e citei precedente da 

relatoria do E. Ministro Arnaldo Versiani, no sentido de que a nova redação 

dada pela Lei n° 12.03412009 ao § 2 1 do art. 37 da Lei n o 9.504197 não 

promoveu a equiparação da disciplina de propaganda em bens particulares à 

atinente a bens públicos ou mesmo que a providência de retirada passa a elidir 

a penalidade legal. 

A distinção posta no texto legal e ecoante na jurisprudência 

não é fruto do acaso. 

Com efeito, a regra prevista no § 1 0 do aludido preceito legal 

visa resguardar os bens públicos e os de uso comum em face dos danos 

causados pelas pichações e afixação de placas, estandartes, faixas e 

assemelhados, razão pela qual se prevê a notificação do responsável para que 

este providencie a restauração do bem. 

Observe-se ainda que o Código Eleitoral - Lei n° 4.737165 - já 

dispunha de norma similar ao vedar propaganda "que prejudique a higiene e a 

estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a qualquer outra 

restrição de direito" (CE, art. 243, VIII).
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Depreende-se, portanto, que o objetivo almejado em relação 

aos bens públicos é alcançado com a retirada da propaganda, medida que, se 

efetuada no prazo legal, afasta a imposição da multa. 

Diversa é a hipótese disciplinada pelo § 2 0 do art. 37 da Lei das 

Eleições, que permite a realização de propaganda eleitoral em bens 

particulares por meio de faixas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que 

não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados) e não contrariem a legislação 

eleitoral.

A restrição quanto ao tamanho dos suportes publicitários visa 

garantir a isonomia entre os candidatos e o necessário equilíbrio dos meios 

empregados nas campanhas eleitorais. Cito, por pertinente, o voto que proferi 

no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n° 27.6961SP, de minha relatoria: 

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. 

A prática de publicidade em desacordo com os parâmetros 

legais atinge os eleitores de imediato, afetando a isonomia entre os 

candidatos, o que atrai a incidência da multa independentemente de sua 

retirada.

Diante de tais considerações, não vejo como equiparar as 

disciplinas previstas nos § 1 0 e 21' do art. 37 da Lei n° 9.504197, pois, 

enquanto o primeiro determina a notificação do responsável para retirada da 

propaganda e restauração do bem como condição para aplicação da multa, o 

segundo comina as sanções de forma cumulativa, haja vista que a remoção da 

publicidade não é suficiente para neutralizar o desequilíbrio por ela produzido.
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Observo, por fim, que os precedentes mencionados pelo 

agravante - Representações n os 2767-56/DF, rei. Min. Nancy Andrighi e 

2768-41/DE, rei. Mm. Henrique Neves - não guardam semelhança com a 

hipótese ora apreciada. Naqueles autos, não ficou evidenciada a ilegalidade 

das propagandas impugnadas e o argumento relativo à retirada da propaganda 

foi utilizado de forma subsidiária. 

Demais disso, esta Corte já enfrentou a matéria no contexto 

das eleições de 2010 e, ao julgar a Representação n° 1867-73/DF, da relatoria 

do E. Ministro Joelson Dias, manteve a bem fundamentada decisão de Sua 

Excelência, adotando o seguinte posicionamento: 

Ou seja, ao menos no tocante à veiculação de propaganda eleitoral 
irregular em bem público, desde as alterações introduzidas na Lei 
n°9.504/97 pela Lei n° 11.30012006, só se aplicaria multa ao infrator 
se, mesmo notificado, não restaurar o bem. No entanto, não é essa a 
hipótese dos autos. 

Contudo, no que diz respeito à veicuiação de propaganda eleitoral 
irregular em bens particulares, tenho ser outra a solução visada pela 
Lei n° 9.504197, não obstante a expressa remessa feita pelo 
parágrafo 2° do seu artigo 37 "às penalidades previstas no S 1°" do 
citado dispositivo legal. 

É que, nesse último caso, distintamente do que ocorre em relação 
aos bens públicos, o parágrafo 2 0 do artigo 37 da Lei n° 9.504197 
não estabelece expressamente nenhuma "condição" para a 
imposição de sanção pela veiculação de propaganda eleitoral 
irregular em bem particular, mas apenas remete "às penalidades" 
daquele dispositivo de lei, ou seja: a obrigatoriedade na restauração 
do bem e pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Assim, mesmo com as alterações introduzidas na Lei n° 9.504197 
pela Lei n° 12.03412009, tenho que, em bens particulares, a multa 
continua sendo devida ainda que a propaganda eleitoral seja 
removida após eventual notificação. 

E, no caso específico dos autos, portanto, mesmo tendo sido 
comprovada a retirada da propaganda eleitoral irregular, a imposição 
da multa não pode ser afastada, [ ... ]. 

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo 

regimental.

4
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EXTRATO DA ATA 

AgR-Al no 3693-37.2010.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro 

Marcelo Ribeiro. Agravante: Jorge Sayed Picciani (Advogados: Spencer Daltro 

de Miranda Filho e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho 

Junior, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o 

Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos. 

SESSÃO DE 15.2.2011.

o
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