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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

61ª ZONA ELEITORAL - BAYEUX

 
 

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600468-02.2020.6.15.0061 / 061ª ZONA ELEITORAL DE BAYEUX PB

REPRESENTANTE: DIEGO CAVALCANTI DA SILVA

                                  Advogado: DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - PB15577

REPRESENTADA  : LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO

 

SENTENÇA

 

Vistos, etc.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo Representante em face da Representada, ambos nominados no
cabeçalho.

Afirma, em suma que:

A cidade de Bayeux foi surpreendida no final da noite de hoje com um vídeo calunioso, injurioso e difamador postado na rede social
Instagram, mais especificamente na url: https://www.instagram.com/p/CGvkkOVHO4p/ no perfil da representada @prefeitaluciene,
conforme imagem abaixo:

https://www.instagram.com/p/CGvkkOVHO4p/
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No vídeo, a representada numa tentativa clara de manipular a opinião pública de Bayeux-PB com um “choro provocado” passou a
veicular propaganda eleitoral irregular em desfavor do representante, com a nítida prática de calúnia, injúria e difamação na
propaganda eleitoral, o que sem sombra de dúvidas atingem a dignidade e à imagem do mesmo perante a sociedade e o eleitorado de
Bayeux, e merecem ser extirpados da citada rede social

Por determinação legal, o representante apresenta a degravação do citado vídeo, verbis:

Meus amigos e minhas amigas de Bayeux. Aqui quem fala é a Prefeita Luciene. Nos últimos dias, o candidato Diego do Kipreço
numa atitude desesperada pagou um bando para atacar a minha honra! Primeiro quis me desqualificar, principalmente a nossa gestão.
Como não conseguiu, passou a atacar a minha família, a minha imagem como mulher, como mãe e como prefeita. Não satisfeito, e
repito, desesperado porque vai perder as eleições apesar de todo dinheiro que vem gastando, passou a nos atacar em suas próprias
redes sociais. Ao contrário dele, não quero ser a Prefeita de Bayeux a qualquer custo. Ofereço os meus 25 anos de trabalho para os
mais carentes em troca do seu voto de confiança nas eleições. E ele? O que ele fez por Bayeux nesses anos todos? Diego, se você quer
ser prefeito, mostre como pretende administrar. Se não tem ideias, não se incomode com as ideias dos outros. Bayeux já cansou de
votar em candidatos que depois de eleitos se mudam para luxuosos apartamentos em João Pessoa, na praia, na capital. Não se deixe
enganar.... A eleição é a arte da comparação. Eu uso o SUS, Diego tem Unimed. Eu ando a pé nas ruas, ele anda de carro importado
com ar-condicionado e os vidros fechados. Eu tenho propostas e realizações para mostrar, ele só tem conversa mole e promessas para
enganar as pessoas. Eu vivo numa casa alugada e ele mora na praia. O dia 15 está chegando e o povo já o que é melhor para Bayeux é
Luciene mais quatros anos na prefeitura. Sabe por quê? Porque antes não tinha Hospital da Mulher com consultas e exames para
gestantes de alto risco e agora tem. Porque antes não tinha uma central de marcação de exames online e agora tem. Porque antes não
tinha atendimento de urologia exames da próstata e cuidados com a saúde do homem. E agora tem! Antes não tinha restaurante
popular com duas refeições. E agora tem! Antes não tinha sopa em sete comunidades! E agora tem! Porque antes não tinha cesta
básica para famílias que perderam seus empregos e sua renda na pandemia. E agora tem! Já fizemos muito em pouco tempo. E com
seu apoio vamos fazer muito mais. Porque agora, Bayeux não aguenta mais ninguém espalhando fakenew para enganar as pessoas!
Agora é a vez do povo. É 12 no coração.

Ao final, pede:

a) a CONCESSÃO DE LIMINAR, inaudita altera pars, para que se proceda a imediata remoção do conteúdo da postagem, sob pena
de multa diária a ser arbitrada por este juízo, contido na seguinte URL: https://www.instagram.com/p/CGvkkOVHO4p/ .

b) a notificação da representada, para apresentação de defesa;

c) a intimação para manifestação do Ilustre Parquet eleitoral;

d) ao final, seja JULGADO PROCEDENTE o pedido contido na presente representação eleitoral para, ratificando a liminar requerida
no “item a”, confirmar a retirada definitiva da postagem ofensiva aqui identificada, aplicando a representada, consequente, multa a ser
fixada por Vossa Excelência, dentro das balizas previstas no Art. 36, §3º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), nos termos da
legislação eleitoral. •
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e) requer prazo para juntada do instrumento procuratório no prazo previsto na lei processual civil. •

f) Ao final seja extraída cópia dos autos e encaminhada a Polícia Federal para abertura de inquérito policial.

Foi deferida tutela antecipada no sentido de determinar a retirada da postagem, sob pena de multa em caso de descumprimento,

Citado, a ré apresentou defesa (id. 24284016) na qual afirma que: a) foi cumprida a determinação judicial de retirada do vídeo; b) a postagem foi
apenas o exercício da Liberdade de Expressão, um "desabafo" e "vem sofrendo diversos ataques da oposição em meio ao pleito eleitoral", inclusive
tendo ajuizado sete Representações perante este juízo; c) a jurisprudência pátria seria no sentido de que mera juntada de vídeo postado em rede social
que expõe opinião acerca do opositor não caracteriza ofensa; d) não incidiria no caso o art. 325/CE e art. 22, X, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Ao
final pede pela improcedência da representação.

Em seu parecer, o rep. do MPE, afirmando caracterizada a propaganda irregular  opinou pela procedência da representação, com a condenação da
representada, por violação ao art. 27, §1º da Resolução 23.610/2019, com a aplicação da penalidade prevista no art. 36 §3º da Lei 9.504/1997

É o breve relatório.

Decido.

A análise acerca do conteúdo apresentado no vídeo juntado aos autos, não deixa dúvidas de que se trata efetivamente de propaganda eleitoral negativa.

Ambas as partes, tanto representante, quanto representado,  são candidatos ao cargo de Prefeito deste Município de Bayeux-PB. E, como tal, dúvidas
não subsistem que o vídeo se originou de antagonismos político-partidários.

Sob esse prisma, a fala da candidata LUCIENE ANDRADE GOMES MATINHO, constituiu, violação aos artigos 242 e 243 do Código Eleitoral.
Vejamos:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita
em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais.

Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar
imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo.

 

Art. 243. Não será tolerada propaganda: 
(...)
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.

No caso concreto, os atos publicitários praticados pelo representado poderiam consistir no que a jurisprudência vem denominando de “indiferentes
eleitorais”, que não são abrangidos pelas sanções da legislação eleitoral. Entretanto, o representado extrapolou os limites normativos, no momento em
que imputou a pessoa do representante seguinte conduta: "pagou um bando para atacar a minha honra!". Como não dizer que isso é uma injúria?

Não se pode afirmar que a representada está amparada pelo princípio da liberdade de expressão, que, de resto, não tem caráter absoluto e encontra
limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, direito também amparado constitucionalmente.

A propósito do tema, segue acórdão do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG. INSTAGRAM. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO
PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO 1. No decisum monocrático, manteve–se aresto regional unânime no sentido
da condenação dos agravantes à multa de R$5.000,00 por propaganda eleitoral negativa em desfavor de candidato ao cargo de
governador do Maranhão nas Eleições 2018. 2. A afronta ao art. 1.025 do CPC/2015, alegada apenas neste agravo, constitui
indevida inovação recursal. 3. Inexiste nulidade do aresto a quo por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, pois os
agravantes foram regularmente citados e, após se manifestarem, o TRE/MA enfrentou todas as alegações de modo claro e preciso. 4.
A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto no ordenamento jurídico pátrio, pois
encontra limites na própria Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF/88). Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada
propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade
pública". 5. As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, em ofensa à honra e à dignidade, em
contexto indissociável de disputa a pleito vindouro, o que se amolda ao disposto na referida norma. Precedentes. 6. No caso, os
agravantes publicarem em blog e Instagram termos como: "ele lava dinheiro, ele usa todo os métodos escusos que ele pensa ver nos
outros e condena de forma taxativa, sem direito a defesa. [...] Mas agora ele vai ter que apresentar, e ele vai ficar desmascarado, pra
mostrar quem verdadeiramente ele é. […]" 7. Impõe–se manter a Súmula 24/TSE quanto à conclusão do TRE/MA de que os relatos

http://www.xxx.com.br/
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publicados não são verdadeiros. 8. Agravo regimental desprovido (RESPE 060010-88.2018.6.10.000, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Tribunal Superior Eleitoral, DJ 26/08/2019) (grifei).

Poderia não ter restado caracterizada a propaganda antecipada irregular, desde que a representada não tivesse extrapolado o teor da sua fala, ofendendo
a honra do representante.

E nem a Justiça Eleitoral deveria se atravessar de forma contundente nos discursos. Aliás é esta a intenção normativa que privilegia a liberdade de
expressão e a intervenção mínima do sistema de justiça eleitoral no debate democrático, seja limitando o exercício do poder de polícia na propaganda
eleitoral (artigos 41, da Lei 9504/97 e 6º, §§ 1 e 2º da Resolução TSE 23.610/19), inclusive quando for conteúdo postado na internet (art. 7º. §1º, da
Resolução TSE 23.610/19), seja nos cuidados acerca da retirada da propaganda apenas sob aspectos de forma e meio e de determinação expressa de
atuação mínima a esse respeito (art. 57-J da Lei9.504/97, 38 caput, §1º e 7º, da Resolução TSE 23.610/19), seja enfim no respeito à liberdade de
pensamento e a manifestação espontânea do eleitor (art 27, §1º, 28, §6º e 30, da Resolução TSE 23.610/19 e 57-D, da Lei 9.504/97).

Diante de tais ponderações, é imprescindível que o debate democrático seja pautado no respeito e na efetiva apresentação de propostas e ideias, sem
que ocorram ataques pessoais ou ofensas de quaisquer das partes.

Ressalte-se que os cidadãos/eleitores decerto necessitam da apresentação de propostas e de boas práticas relativas a uma campanha eleitoral digna,
honrada, livre de acusações recíprocas e/ou da alusão a fatos que somente trarão prejuízos a todos os integrantes do processo eleitoral, sobretudo aos
eleitores.

Por conseguinte, o que se mostrou relevante discutir nestes autos, a partir da representação, são os limites do direito de expressar as opiniões e
pensamentos, que esbarra em outra tutela constitucional, a da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art.
5º, X, da CF/88).

Entender de outra forma, ou seja, utilizar interpretações condescendentes, permissivas, significaria tornar letra morta os regramentos constitucionais e
eleitorais. Ou se combate eficazmente os ilícitos em pré-campanha e campanha eleitoral, com a aplicação firme das sanções legais, ou jamais vai se
lograr alcançar uma verdadeira democracia, em que a vontade do eleitor seja respeitada, sem a forja do voto inconsciente.

Tal conduta não pode, nem deve ser chancelada pela Justiça Eleitoral, que deve zelar pela lisura, seriedade e isonomia nos pleitos eleitorais.

Os artigos 36, §3º e 57-A, da Lei 9.504/97, e o artigo 2º, §4º, e 27, da Resolução TSE 23.610/2019), estabelecem que a realização de propaganda
eleitoral antecipada sujeitará o responsável pela divulgação à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior, destacando que o meio utilizado para a propaganda foi o Instagram da própria representada
que, para esta urbe talvez seja o de maior número de seguidores, equivalendo a 1/6 (um sexto) dos eleitores do Município de Bayeux (pouco mais de
71mil eleitores aptos), conforme print de tela abaixo, da data de hoje:

Ex positis, atentando o que mais dos autos consta e os princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
para ratificar a decisão antecipatória da tutela, como também para impor à representada LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO,
multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor mínimo. Tudo com fundamento no art. 5º, X, da Constituição Federal, c/c os artigos 242 e 243 do
Código Eleitoral, artigos 36, § 3º e 57-A, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 2º, § 4º, e 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, extinguindo o processo, nos
termos do artigo 487, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo eleitoral.

P. R. I.

Bayeux, data da assinatura eletrônica.

EULER Paulo de Moura Jansen
Juiz Eleitoral

 


