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INTERESSADO : #-Procurador Regional Eleitoral PB FISCAL DA LEI : PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DA PARAIBA ASSISTENTE : RADIO SOUSA FM LTDA ADVOGADO
: CLENILDO BATISTA DA SILVA(8532/PB) JUSTICA ELEITORAL 035ª ZONA ELEITORAL
DE SOUSA PB REPRESENTACAO (11541) Nº 0600084-28.2020.6.15.0000 / 035ª ZONA
ELEITORAL DE SOUSA PB ASSISTENTE: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA Advogado do
(a) ASSISTENTE: EDUARDO JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO - PB22970-B-A
ASSISTENTE: RADIO SOUSA FM LTDA, ADEMAR NONATO DE OLIVEIRA, MARIO GIBSON
Advogado do (a) ASSISTENTE: CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB8532Advogado do
(a) ASSISTENTE: CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB8532 Advogado do (a)
ASSISTENTE: CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB8532 SENTENCA EMENTA: DIREITO
ELEITORAL. REPRESENTACAO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
ELEICOES 2020. CRITICAS A GESTAO ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE PEDIDO DE VOTO.
NAO CARACTERIZACAO DE PROPAGANDA VEDADA. IMPROCEDENCIA. Nao se considera
propaganda eleitoral antecipada a participacao de pre-candidatos em entrevistas no radio,
ainda que haja exposicao de plataformas e projetos politicos, se nao ha pedido de votos.
Improcedencia. Trata-se de representacao por propaganda antecipada proposta por FABIO
TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, em face de SOUSA 104FM, ADEMAR NONATO DE OLIVEIRA
e MARIO GIBSON, todos devidamente qualificados nos presentes autos. Aduziu a inicial
que os representados, em seu programa de radio veiculado no dia 20 de abril de 2020,
teriam realizado propaganda eleitoral negativa com o intuito de desestimular a populacao
a votar no representante, observada, assim, propaganda eleitoral negativa, uma vez que
o autor e pre-candidato a reeleicao. Juntou transcricao e audio do programa com os
comentarios aqui em analise. Pede a imposicao de multa, nos termos do artigo 36, §3º,
da Lei 9.504/97. Devidamente citados (ID 2158022, ID 2158037 e ID 2158205) os
representados apresentaram contestacao (ID 1993972), pugnando pelo reconhecimento
da tempestividade da manifestacao de defesa e da ilegitimidade passiva da Radio Sousa
104FM e do representado Mario Gibson. Aduz que as manifestacoes questionadas tratam-
se da exposicao de opinioes jornalisticas acerca de condutas administrativas adotadas pela
atual gestao. Afirma nao haver mencao expressa ao representante muito menos conduta
desabonadora a sua eventual candidatura uma vez que nao ha definicao nesse aspecto.
Pede a condenacao do representante em litigancia de ma-fe. Encaminhados os autos para
conhecimento do Ministerio Publico, este se manifestou (ID 2489572) entendendo pela
procedencia da inicial. Afirmou que entende haver pedido explicito para que os eleitores
nao escolham o autor no pleito que se avizinha. Trouxe o representante ministerial
entendimento jurisprudencial oriundo do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a
mensagem divulgada com comparacao entre gestoes demonstra carater eleitoreiro e sua
veiculacao antes do periodo permitido pela norma configuraria a hipotese defendida pelo
representante. Entende, portanto, pela aplicacao da multa nos termos do artigo 36 da Lei
9.504/97. Vieram os autos conclusos. E o relatorio. Decido. Inicialmente, estando o
presente feito em tramite antes do denominado microprocesso eleitoral, nao se submete
portanto a disciplina do artigo 7º da Resolucao TSE 23.608/2019, sujeitando-se ao
disposto no Codigo de Processo Civil. Desta feita, correto o entendimento acerca da
contagem do prazo de resposta a partir da efetiva juntada aos autos do mandado citatorio
o que se verificou no dia 01/07/2020. Tempestiva, pois, a apresentacao da contestacao no
dia 29/06/2020. Em seguida, acolho a preliminar de ilegitimidade de parte quanto a
emissora Sousa 104FM e quanto ao representado Mario Gibson. Em relacao a primeira,
resta claro que parte do conteudo ofertado aos ouvintes e o comentario espontaneo dos
apresentadores do programa. Nao ha indicativos de pauta pre-definida pela direcao
daquela emissora acerca dos comentarios tecidos e questionados por esta via. O audio
acostado a inicial com o trecho do programa de radio contestado pelo autor traz o
apresentador Ademar Nonato proferindo as expressoes entendidas como caluniosas ou
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desrespeitosas por parte do peticionante. Limita-se o representado Mario Gibson a
interagir com desrespeitosas por parte do peticionante. Limita-se o representado Mario
Gibson a interagir com aquele, respondendo perguntas simples com intuito apenas de
confirmar suas afirmacoes. Nao ha em sua conduta maiores manifestacoes valorativas
sobre a administracao municipal ou o representante. Dito isso, acolho a preliminar para
declarar a ilegitimidade de parte relativamente a Mario Gibson. E de suma importancia
relembrar que e direito das partes a obtencao, em prazo razoavel, da solucao integral do
merito da lide deduzida em juizo. Nesse ponto, mesmo diante de uma possivel alegacao
de esvaziamento da negatividade de propaganda eleitoral antecipada devido a ausencia de
pre-candidatos contra o atual Prefeito, em tese candidato a reeleicao, nao pode impedir a
analise do merito da lide proposta, com arrimo ao artigo 4° da CPC. A legislacao eleitoral
e clara quando determina a proibicao de veiculacao de critica a candidato ou partido
politico a partir do dia 16 de agosto do ano eletivo (o dia 15 de agosto e o ultimo dia para
a realizacao das convencoes partidarias, conforme artigo 8°, caput da lei 9504/1997), em
sua programacao normal de emissora de radio ou televisao, com excecao, evidentemente,
com relacao a programacao jornalistica ou debates politicos. Essa interpretacao e retirada
no texto normativo descrito no artigo 45, Inciso V da lei 9.504/97 in verbis: "Art. 45.
Encerrado o prazo para a realizacao das convencoes no ano das eleicoes, e vedado as
emissoras de radio e televisao, em sua programacao normal e em seu noticiario: (Redacao
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista
jornalistica, imagens de realizacao de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular
de natureza eleitoral em que seja possivel identificar o entrevistado ou em que haja
manipulacao de dados; II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de audio ou video
que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligacao, ou
produzir ou veicular programa com esse efeito; (Vide ADIN 4.451) III - veicular
propaganda politica ou difundir opiniao favoravel ou contraria a candidato, partido,
coligacao, a seus orgaos ou representantes; (Vide ADIN 4.451) IV - dar tratamento
privilegiado a candidato, partido ou coligacao; V - veicular ou divulgar filmes, novelas,
minisseries ou qualquer outro programa com alusao ou critica a candidato ou partido
politico, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalisticos ou debates
politicos;" Nessa toada, e notorio que a mensagem do legislador foi de evitar excessos ou
abuso do poder economico no processo eleitoral, sempre salvaguardando o direito
constitucional da liberdade de expressao e da informacao na medida em que a excecao
talhada na norma juridica alhures citada deixa clara a possibilidade da veiculacao no
programa jornalistico, ou debate politico, de critica a gestao atual com informacao de
erros ou desmando praticados pelo atual gestor publico e precandidato a reeleicao,
garantindo o direito a informacao do eleitor e preservando Estado Democratico de Direito.
Nesse diapasao, temos o artigo 36-A da Lei 9.504/97, com redacao modificada pela lei n.
13.165 /2015: Art. 36-A. Nao configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que nao
envolvam pedido explicito de voto, a mencao a pretensa candidatura, a exaltacao das
qualidades pessoais dos precandidatos e os seguintes atos, que poderao ter cobertura dos
meios de comunicacao social, inclusive via internet: (Redacao dada pela Lei nº 13.165, de
2015) I - a participacao de filiados a partidos politicos ou de pre-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no radio, na televisao e na internet,
inclusive com a exposicao de plataformas e projetos politicos, desde que nao haja pedido
de votos, observado pelas emissoras de radio e de televisao o dever de conferir
tratamento isonomico; (Incluido pela Lei nº 12.034, de 2009) I - a participacao de filiados
a partidos politicos ou de pre-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou
debates no radio, na televisao e na internet, inclusive com a exposicao de plataformas e
projetos politicos, observado pelas emissoras de radio e de televisao o dever de conferir
tratamento isonomico; (Redacao dada pela Lei nº 12.891, de 2013) II - a realizacao de
encontros, seminarios ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos
politicos, para tratar da organizacao dos processos eleitorais, planos de governos ou
aliancas partidarias visando as eleicoes; (Incluido pela Lei nº 12.034, de 2009) II - a
realizacao de encontros, seminarios ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos politicos, para tratar da organizacao dos processos eleitorais, discussao de
politicas publicas, planos de governo ou aliancas partidarias visando as eleicoes, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicacao intrapartidaria;
(Redacao dada pela Lei nº 12.891, de 2013) III - a realizacao de previas partidarias e sua
divulgacao pelos instrumentos de comunicacao intrapartidaria; ou (Incluido pela Lei nº
12.034, de 2009) III - a realizacao de previas partidarias e sua divulgacao pelos
instrumentos de comunicacao intrapartidaria e pelas redes sociais; (Redacao dada pela Lei
nº 12.891, de 2013) III - a realizacao de previas partidarias e a respectiva distribuicao de
material informativo, a divulgacao dos nomes dos filiados que participarao da disputa e a
realizacao de debates entre os pre-candidatos; (Redacao dada pela Lei nº 13.165, de



04/08/2020 Email – CLENILDO BATISTA – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS05ZTEwLWEyOTYtMDACLTAwCgBGAAADdT7fK78dnkCOT%2FsYQd35%2Fg… 3/5

2015) IV - a divulgacao de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que nao se
mencione a possivel candidatura, ou se faca pedido de votos ou de apoio eleitoral.
(Incluido pela Lei nº 12.034, de 2009) IV - a divulgacao de atos de parlamentares e
debates legislativos, desde que nao se faca pedido de votos; (Redacao dada pela Lei nº
12.891, de 2013) V - a manifestacao e o posicionamento pessoal sobre questoes politicas
nas redes sociais. (Incluido pela Lei nº 12.891, de 2013) V - a divulgacao de
posicionamento pessoal sobre questoes politicas, inclusive nas redes sociais; (Redacao
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) VI - a realizacao, a expensas de partido politico, de
reunioes de iniciativa da sociedade civil, de veiculo ou meio de comunicacao ou do proprio
partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidarias.
(Incluido pela Lei nº 13.165, de 2015 VII - campanha de arrecadacao previa de recursos
na modalidade prevista no inciso IV do § 4 o do art. 23 desta Lei. (Incluido dada pela Lei
nº 13.488, de 2017) Paragrafo unico. E vedada a transmissao ao vivo por emissoras de
radio e de televisao das previas partidarias. (Incluido pela Lei nº 12.891, de 2013) § 1 o E
vedada a transmissao ao vivo por emissoras de radio e de televisao das previas
partidarias, sem prejuizo da cobertura dos meios de comunicacao social. (Incluido pela Lei
nº 13.165, de 2015) § 2 o Nas hipoteses dos incisos I a VI do caput, sao permitidos o
pedido de apoio politico e a divulgacao da pre-candidatura, das acoes politicas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluido pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3 o O disposto no § 2 o nao se aplica aos profissionais de comunicacao social no
exercicio da profissao. (Incluido pela Lei nº 13.165, de 2015) Nessa linda de pensamento,
e forcoso afirmar que a legislacao eleitoral, com as minirreformas ocorridas no ano de
2009 e 2015, deixa claro a intencao do legislador de permitir a promocao pessoal dos pre-
candidatos e possibilitar as criticas quanto a sua atuacao com gestor publico, por
exemplo, respeitando a legalidade sem promover informacoes falsas sobre carater,
personalidade ou conduta administrativa e nao tendo pedido explicito de voto ("Fake
News" ou violacoes a honra, por exemplo). Nessa perspectiva, e de suma importancia
ressaltar que esses "debates", sem ofensa a lei, sao importantes para fazer o eleitor
refletir sobre a melhor escolha. Impedi-los, seria retirar deles as possibilidades de
conhecer situacoes que eventualmente nao foram trazidas ao conhecimento comum e
naturalmente so vem a tona no ano eleitoral. A regra e a liberdade, nao as restricoes,
exceto aquelas previstas expressamente em lei. A liberdade de expressao reclama
protecao reforcada, nao apenas por encerrar direito moral do individuo, mas tambem por
consubstanciar valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado
Democratico de Direito, motivo por que o direito de expressar-se e suas exteriorizacoes
(informacao e de imprensa) ostenta uma posicao preferencial dentro do arquetipo
constitucional das liberdades. A proeminencia da liberdade de expressao deve ser
trasladada para o processo politico-eleitoral, mormente porque os cidadaos devem ser
informados da variedade e da riqueza de assuntos respeitantes a eventuais candidatos,
bem como das acoes parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo (FUX,
Luiz; FRAZAO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte:
Forum, 2016). No caso concreto, temos com causa de pedir fatica o programa de radio
"FM Alerta", veiculado pela emissora de Radio 104FM, apresentado pelo jornalista, ora
demandado, Ademar Nonato de Oliveira no dia 20/04/2020, no qual o apresentador e um
entrevistado teceram inumeras criticas a administracao do candidato a reeleicao. Diante
desses fatos, transcrevo as declaracoes redigidas pelo representante: "Rapaz, eu nao sei
que sacanagem e essa da administracao com esse povo ai do bairro do Angelim, Mario; Eu
acho que tao de sacanagem com aquele povo ali, viu Mario. Ja faz tempo de mais aquelas
obras, homem. E muita sacanagem, e muita molecagem o que essa administracao ta
fazendo com aquele povo do bairro Angelim. Agora tem uma coisa, se voces nao derem
um troco nas proximas eleicoes, eu ja sei que o ruim sao voces mesmo, viu. Se voces nao
derem o troco ai, aos vereadores, ai ao prefeito, que sinceramente eu nunca vi tamanha
sacanagem que essa administracao ta fazendo ai contra voces. Ja passou do limite, Mario.
E muita sacanagem, rapaz, que essa administracao ta fazendo, homem. O povo ta sofrido
ali demais aquele povo ali. Agora tem uma coisa, viu, eu vou ta aqui, se Deus quiser, ou
em outubro ou em dezembro. Se eu ainda estiver por aqui no dia das apuracoes aqui, eu
vou prestar bem atencao ai. Voces a maioria vota ali no Colegio Estadual, eu vou saber
mais ou menos, saber se voces tem ou nao personalidade. Que voces tao sofrido mesmo,
esse povo ali do Angelim, ali, e Angelim, Catirina antigamente falava assim. Quero saber
se voces nao vao criar vergonha na cara, viu, que sinceramente ai e muita sacanagem o
que tao fazendo com voces ai, rapaz, pura sacanagem." De antemao, impoe-se fazer uma
ponderacao dos interesses envolvidos, a partir das circunstancias do caso concreto. Nesse
sentido, destaco o trecho da fala do locutor do programa radiofonico transcrito pelo
Ministerio Publico Eleitoral, que considerou crucial para pugnar pela procedencia da
presente representacao: "se voces nao derem o troco..." Assim, alega o membro do
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Ministerio Publico que trata-se de pedido explicito de voto e constitui a propaganda
eleitoral antecipada negativa a comparacao de gestao administrativa. Longe de se reportar
a denegrir ou macular a imagem do Prefeito Fabio Tyrone Braga de Oliveira, confere-se na
fala impugnada que o radialista limitou-se a expor falhas administrativas que, na sua
opiniao, tem ocorrido quanto ao tratamento dispensado ao bairro Angelim, deste
municipio. O apresentador concordou com a declaracao apresentada pelo ouvinte e
reforcou a ideia de desagrado levantada pelo mesmo. Deve-se ter presente, ainda, que a
interpretacao da regra em comento nao pode ser dissociada do contexto do embate
politico, natural da campanha eleitoral. A exposicao de ideias acerca da atuacao de
determinado grupo na conducao de politicas publicas e acobertada pela liberdade de
pensamento e expressao, desde que resguardados os direitos a honra e a imagem dos
envolvidos. Eventual discordancia acerca da administracao da municipalidade nao constitui
ilicito, ainda que veiculado em programa de radio, uma vez que acobertado pela liberdade
de opiniao resguardada aos profissionais da area de comunicacao. A lei impoe tao-
somente a vedacao a propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, o que
nao ocorre no presente caso. Pois, verifica-se que a moldura fatica delineada na
representacao eleitoral ora debatida buscou discutir problemas reais, decorrentes, de
acordo com o representado, da ma administracao da atual gestao, criticas que nao
desbordam do limite da liberdade de expressao e de manifestacao, assaz evidentes em
relacao a veiculos de imprensa. Esse e o entendimento dos Tribunais Eleitorais patrios:
REPRESENTACAO. PROGRAMA DE RADIO. CONTEUDO HUMORISTICO E FORTES CRITICAS
A POTENCIAL CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORANEA. MODALIDADE
NEGATIVA. INOBSERVANCIA. IMPROCEDENCIA. 1. Nao ha falar em propaganda eleitoral
antecipada negativa em programa de radio que, ao abordar temas politico-comunitarios,
faz criticas contundentes, muitas vezes com humor, a gestao do atual Governador e
potencial candidato a reeleicao, mormente quando as criticas sao tambem dirigidas a ex-
governadores do Estado. 2. E indispensavel, para a aplicacao da sancao prevista no art.
36, § 3º da Lei nº 9.504/97, mesmo quando a propaganda irregular alegada e a negativa,
que se demonstre conotacao eleitoral no conteudo do programa, manifestado na tentativa
de desqualificar provavel candidato ao exercicio de mandato eletivo. 3. Pedidos da
Representacao que se julgam improcedentes. (TREAP - RP: 4441 AP, Relator: ELAYNE DA
SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA, Data de Julgamento: 04/06/2014, Data de
Publicacao: DJE - Diario da Justica Eletronico - TRE/AP, Tomo 100, Data 06/06/2014,
Pagina 6) Recurso Eleitoral nº 15-09.2016.6.13.0140 Zona Eleitoral: 140ª, de Itauna
Recorrentes: Jose Alves Capanema Junior e Daniela Maria dos Santos Recorrido: Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB Relator: Juiz Paulo Rogerio Abrantes ACORDAO
Recurso eleitoral. Representacao. Propaganda eleitoral extemporanea. Faixas. Eleicoes
2016. Procedencia. Multa. Questao sobre a capacidade financeira dos recorrentes e de
merito. Alegacao de veiculacao de propaganda eleitoral extemporanea com dizeres
negativos a prefeito e vereadores. Protesto e critica politica. Naoconfiguracao de
propaganda eleitoral antecipada negativa. Inexistentes circunstancias que sinalizem o
objetivo dos recorrentes de incutir ideias negativas ao eleitorado, mas, tao-somente,
criticas proprias ao embate politico. Recurso provido. Improcedencia do pedidos
constantes da representacao. Vistos, relatados e decididos os autos do processo acima
identificado, ACORDAM os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a
unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Belo
Horizonte, 21 de junho de 2016 Juiz Paulo Rogerio Abrantes Relator (TRE-MG - RE: 1509
ITAUNA - MG, Relator: PAULO ROGERIO DE SOUZA ABRANTES, Data de Julgamento:
21/06/2016, Data de Publicacao: DJEMG - Diario de Justica Eletronico-TREMG, Data
01/07/2016) Frisa-se, por fim, que a propria corte superior no ambito eleitoral (TSE)
possui precedente que vao ao encontro com a tese defendida nesse julgado, quando
afirma ser admissivel a realizacao de ao encontro com a tese defendida nesse julgado,
quando afirma ser admissivel a realizacao de criticas, ainda que desabonadoras, a
administracao publica de agremiacao politica, desde que dentro da discussao de temas de
interesses politicos comunitarios, com a saude publica, a probidade administrativa, a
fiscalizacao dos gastos publicos, como notamos no julgado abaixo descrito: PROPAGANDA
PARTIDARIA. ALEGACAO DE DESVIO DE FINALIDADE. PUBLICIDADE NEGATIVA.
AGREMIACOES PARTIDARIAS DIVERSAS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ADMISSIBILIDADE. CRITICA A ADMINISTRACOES. DISCUSSAO. TEMAS.
INTERESSEPOLITICO-COMUNITARIO. IMPROCEDENCIA. 1. E admissivel a realizacao de
criticas, ainda que desabonadoras, a administracoes de agremiacoes antagonicas desde
que nao desborde da discussao de temas de interesse politico-comunitario, com a
exaltacao das qualidades doresponsavel pela propaganda e a divulgacao de publicidade
negativa de outros partidos politicos.2. Configura-se a propaganda eleitoral extemporanea
em espaco de propaganda partidaria quando ha o anuncio, ainda que de forma indireta e
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disfarcada, de determinada candidatura, dos propositos para obter apoio por intermedio
do voto ede exclusiva promocao pessoal com finalidade eleitoral, o que nao se verifica na
hipotese dos autos.3. Representacao que se julga improcedente. (TSE - Rp: 113155 DF,
Relator: Min. ALDIR GUIMARAES PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2011,
Data de Publicacao: DJE - Diario da Justica Eletronico, Tomo 89, Data 12/5/2011, Pagina
31-32) Por fim, e forcoso relembrar a "teoria da protecao debil do homem publico" na qual
estabelece que as pessoas ocupantes de atividades publicas fazem jus a protecao a honra
de forma atenuada e em menor latitude que as demais pessoas, pois estao mais sujeitas a
um controle rigido da sociedade, pela natureza da atividade que livremente escolheram. A
veiculacao de opinioes contrarias, mesmo que consubstanciadas em severas criticas as
propostas e atos de governo nao configura conduta apta ser sancionada pelo aparato
Estatal. E de se entender, assim, que as criticas exaradas em programa de radio local
referida nestes autos nao configura propaganda eleitoral extemporanea, pois embora
realizada em periodo anterior ao legalmente permitido, nela nao se constata a existencia
de pedido de voto por parte do radialista, nao estando dessa maneira preenchido o tipo do
art. 36 da Lei n. 9.504/97 - Lei das Eleicoes, sendo a improcedencia do pedido inaugural a
consequencia juridica a ser tomada na hipotese sob julgamento. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos descritos na representacao eleitoral, por nao reconhecer
caracterizada a existencia de propaganda eleitoral antecipada negativa, com arrimo nos
artigos 36-A e 45 da lei 9.504/97, extinguindo o processo com resolucao do merito, nos
termos no artigo e artigo 487, Inciso I do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sousa/PB, na data da assinatura eletronica. AGILIO TOMAZ MARQUES JUIZ ELEITORAL
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