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Outros:_________________ 

Assunto : 
Resposta ao pedido de impugnação Protocolado sob n. 

1467728 pelo Eng. civ. Marco Antonio Paulino Maia 

Interessado : 
Eng. Agr. Dirson Artur Freitag   

 

 

A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, 

reunida em Campo Grande, no dia 14/11/2017, na sede desde Conselho, fora 

recepcionado neste Conselho no dia 16 de outubro de 2017 o protocolo n. 

1467728, pedido de impugnação a candidatura do Engenheiro Dirson Artur 

Freitag pelo Eng. Civ. Marco Antonio Paulino Maia, nos seguintes termos:  

 

“No dia 06 de outubro de 2017 o candidato à Presidência do CREA-

MS Dirson Artur Freitag vinculou de seu celular particular em um grupo do 

“WhatsApp”  denominado “Futebol AEACG- Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Campo Grande-MS” um  “santinho”, fato este que caracteriza 

propaganda eleitoral antecipada, uma vez que no citado grupo se encontra um 

público alvo de eleitores, e nos termos das Deliberações ns. 055/2017 e 

185/2017, ambas da CEF e Portaria AD n. 286, resta claro que somente é 

permitido o início da campanha em 08 de outubro de 2017.  

Desta forma, o pretenso candidato iniciou com vantagem de 02 dias 

sua campanha eleitoral, abrindo uma vantagem de 02 dias de seus adversários, 

além de que a propaganda extemporânea feita pelo WhatsApp tem um poder de 

disseminar informação muito rapidamente, causando desiquilíbrio no pleito. 

Afirmam ainda que o fato do candidato impugnado logo em seguida a 

publicação ora denunciada ter pedido desculpas e “ter dito que foi sem querer” 

não torna seu ato regular.  

Reitera que o ato da propaganda eleitoral se configurou no ato do 

envio do “banner”, afirmando ainda que muitos destes certamente partilharam 

para outros números de telefone disseminando as informações.   

Frisa ainda que entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele 

que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, 

mesmo que apenas postulada, a ação politica que se pretende desenvolver ou 

razões que induzam a concluir pelo pedido de voto, e ainda em determinadas 

circunstância a configurar abuso do poder econômico.  

Afirma ainda que com a publicação no citado grupo houve ofensa ao 

Princípio constitucional da igualdade na disputa eleitoral, e cita que a sua 

regularização é indispensável para a assegurar a igualdade entre os candidatos, 

adquirindo expressiva dimensão social com o estabelecimento de um ambiente 

propício ao debate de ideias, ao confronto de opiniões.  
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Indica rol de testemunha e ao final requerer a impugnação de registro 

de candidatura o tornando inelegível sem condições de participar do pleito 

eleitora, conforme as razões apresentadas. 

Informa que o presente protocolo não exclui a possibilidade de ações 

judicias e/ou apresentações de denúncias ao MPF, TCU e demais órgãos de 

controle.  

O candidato impugnado apresenta resposta ao pedido de impugnação 

à sua candidatura através do protocolo n. 1468325, em suma nos seguintes 

termos:  

Ao contrário do que consta na impugnação, o ato do impugnado não 

decorre de ato irregular que caracteriza campanha antecipada, mas sim mero 

infortúnio, sem resultado prático efetivo, ocorrido acidentalmente quando 

manuseava seu celular. Junta printscreens da conversa com seus familiares 

para escolha e confecção de seu “banner”, justificando que o fato se deu por 

equívoco.  

Afirma que não houve dolo e culpa em sua conduta, pois não teve a 

intenção, a vontade de realizar o ato e mesmo diante do ocorrido se retratou 

rapidamente, não caracterizando abuso de poder econômico e a desigualdade 

eleitoral. No ato deve estar presente a vontade consciente, libre e determinada 

de obter voto, o que não ocorreu. Junta jurisprudência acerca do tema. 

Destaca que prontamente se retratou, e pediu desculpas aos 75 

integrantes, dos quais em sua integralidade não são eleitores, destacando que 

dos 75 membros do grupo apenas 30 são profissionais ativos, e que o citado 

grupo tem pretensões exclusivamente voltadas ao laser e a pratica do esporte 

de futebol, de modo que nem todos os esportistas eram necessariamente 

engenheiros ativos no quadro do CREA.  E se quisesse atingir a categoria de 

engenheiros não seria neste grupo que pretenderia influenciar.  

Alega ainda que os Tribunais de nosso país, em casos semelhantes, já 

decidiram sobre a matéria, ponderando que somente a propaganda ostensiva 

eivada de atos ilícitos e má-fé podem ser sancionadas, o que não ocorreu no 

presente caso, e junta jurisprudência em que há menção de que para restar a 

configuração de propaganda eleitoral antecipada deve haver pedido de voto 

explícito, o que não ocorreu no caso em apreço.  

 

Indevido o argumento de abuso econômico, pois a conduta do 

impugnado além de não configurar ato ilícito, não ter dolo não preenche o abuso 

econômico, pois não houve custo algum no ato de publicar no grupo e ainda 

não usou o aplicativo para se auto promover, bem como nenhuma das 

modalidades tipificadas na resolução 1021 de 2007. Não utilizou recurso 

financeiros próprios e nem de terceiros com intuito de se beneficiar Junta 

jurisprudências do TSE.  

Alega ainda erro de tipo, ou seja, o fato narrado não é tipificado na 

legislação eleitoral específica, tendo em vista regulamentação específica da 

suposta propaganda eleitoral por mensagem eletrônica, para comprovar sua 

tese junta jurisprudências, no sentido de que a ausência do elemento subjetivo 

do tipo impede a condenação pela prática do crime definido no artigo 350 do 

Código Eleitoral.  

Invoca a proporcionalidade e razoabilidade e junta jurisprudências do 

TSE e requer eventual aplicabilidade da pena alternativa.  

Informa que a testemunha arrolada deve ser prontamente 

contraditada, pois eivada de interesse pessoal no deslinde do presente 

processo. Junta jurisprudências.  
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Cita a representação n. 98.399/2016 em que explica o que é o 

aplicativo do WhatsApp Messenger, e descreve as características dos grupos de 

troca de mensagens, e o entendimento de que mesmo que se reconheça a 

possibilidade de compartilhamentos das mensagens por outros usuários, 

produzindo o que se tem denominado de “efeito viral” , no presente feito esta 

conduta não restou demonstrada, pois todas as postagens tem aparentemente 

os mesmos autores, repetida em dois grupos, o que denota o limitado alcance. 

Junta novamente jurisprudências que em suma entendem que não há que se 

falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twiter, uma vez que essa 

rede social não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgada. 

E ao final requer a total rejeição da impugnação, com os 

indeferimentos dos pedidos nela postos, mantendo a candidatura do 

impugnado, nos termos das normas e resoluções e no ordenamento jurídico 

específico.  

 

Passamos a análise do pedido de impugnação e da resposta ao pedido 

de impugnação, e após algumas discussões pedimos a manifestação da 

Procuradora Jurídica Michelle Candia de Sousa Tebcharani que Assessora esta 

Comissão, que prontamente apresentou parecer nos seguintes termos:  

 

“Iniciamos a análise do próprio texto da Resolução n. 1021/07 que 

assim dispõe: Artigo 55. A propaganda e a campanha eleitoral têm 

como finalidade apresentar e debater propostas e ideias 

relacionadas às finalidades e aos interesses do Sistema Confea/Crea, 

e observarão o disposto nas regulamentações para propaganda e 

campanha eleitoral do sistema Confia/Crea.  

 

O legislador traz no texto sua intenção de deixar claro que a 

propaganda e campanha eleitoral tem como OBJETIVO apresentar e debater 
propostas e ideias relacionadas às finalidades e aos interesses do Sistema 
CONFEA/Crea.  

Neste contexto o envio do “santinho” no grupo de Whatssap não traz 

em seu bojo nenhuma apresentação de propostas e ideias e sequer suscita 

debates relacionadas as finalidades e aos interesses do sistema CONFEA/Crea. 

Neste compasso, sabemos que antes das mudanças na Lei 9.507/97, 

a chamada Lei Eleitoral, qualquer tipo de propaganda que antecedesse o período 

de campanha era proibido. No entanto, a Lei 13.165/15 PROIBE apenas o pedido 

explicito de votos.  

O uso do aplicativo Whastssap não possui regulamentação eleitoral 

especifica, entretanto, a jurisprudência não a equipara a pratica de 

telemarketing, pois para tanto deve haver a presença de dialogo verbais com os 

destinatários, havendo impossibilidade de equiparar mensagem de SMS ao 

telemarketing. Vide TER-RJ- RECURSO EM REPRESENTAÇÃO R-RP 782570 RJ 

(TER-RJ) 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou a Resolução do TSE 23.404, 

que regulamentou as eleições de 2014 em que vetou a realização de propaganda 

via telemarketing, em qualquer horário. O texto, no entanto, não traz qualquer 

referência ao uso de WhatsApp e mensagens de SMS. Na verdade, o TSE 

determinou a proibição de telemarketing, mas não definiu o que é telemarketing. 

A lei eleitoral não proíbe o telemarketing e quando o TSE baixou a resolução que 

veta o telemarketing, estava pensando na ligação, não em SMS nem em 

WhatsApp. Então, não tem regulamentação nenhuma a respeito disso e a priori 
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o envio do “santinho” ´pelo aplicativo pode ser considerado uma notícia de fato, 

uma informação mas não campanha eleitoral antecipada.  

Citamos ainda a decisão TSE de 18 de outubro de 2016 , no REsp 

5124: “a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção a 

candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos não 

configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido 

explicito de votos.  

AC- TSE de 12 de setembro de 2014, no Resp n. 7464: não há que se 

falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter.   

Nota-se que o dolo, ou seja, a intenção de realizar a prática de 

campanha eleitoral antecipada pelo candidato impugnado não restou 

comprovada nos autos, bem como o pedido expresso de voto requisito 

constante da Lei 13.165/15 para configurar propaganda eleitoral antecipada. 

O dolo em qualquer esfera seja ela administrativa, civil ou penal devem 

restar configurada no tipo penal para sua penalização/punição, e neste ponto, e 

não havendo dolo  específico comprovado na conduta do Impugnado a pena de 

cassação de sua uma candidatura por envio de santinho em um grupo de 

whatssap com pedido  quase que imediato de retratação, e ainda sem pedido 

expresso de votos, e sem a finalidade de apresentar e debater propostas e 

ideias relacionadas as finalidade e aos interesses do sistema CONFEA/Crea 

pelos Princípios constitucionais da Razoabilidade e da proporcionalidade seria 

uma pena desproporcional e desprovida de razoabilidade. 

Quanto ao uso do poder econômico não restou configurado, uma vez 

que o aplicativo é gratuito, nos termos do inciso IV Artigo 61 c/c artigo 62 da 

Resolução 1021/07 do CONFEA. 

Este é o entendimento. S.M.J”. 

 

Por todo exposto, esta Comissão DELIBEROU por unanimidade pelo 

Indeferimento do pedido de Impugnação da candidatura do Engenheiro Dirson 

Artur Freitag (protocolo n. 1467728), tendo por seus fundamentos a 

manifestação jurídica em epígrafe, bem como os argumentos de defesa do 

Impugnado (protocolo n. 1468325).  

Publique-se e notifique-se as partes interessadas.Aprovaram por 

unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: JOSÉ ANTONIO 

MAIOR BONO, JUAREZ CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LUIZ MARCELO 

VERÃO DA FONSECA e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-. 

 

Campo Grande, 14 de novembro de 2017 

 

 

 
 
 

ENG. AGR. JORGE WILSON CORTEZ 
COORDENADOR CER-MS 

 


