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DECISÃO
 
 

Vistos, etc.
 
Trata-se de Representação Eleitoral manejada pelo Partido Trabalhista Brasileiro

e por José Cavalcanti Alves Júnior em face do Sr. Aildo Biserra da Silva, todos devidamente
qualificados na peça de ingresso, por meio da qual aduzem os propositantes que o promovido
praticou propaganda eleitoral extemporânea negativa.

Segundo consta da exordial, por meio da rede social “Whatsapp”, através do
telefone do Representado de nº. (87) 9107-0695, fora atribuída ao segundo Representante a
pecha de não possuir ficha limpa.

Consta no relato da peça de pórtico:

“Conforme se vislumbra das imagens questionadas, o Representado qualifica os outros pré – candidatos (Cybelle, Wellington e o
Delegado Israel Rubis), como fichas limpas, ao contrário do que faz com o Representante (Zeca Cavalcanti), onde posta sua foto e
ao lado a expressão “Você vai votar em um ficha suja?”, isto sem fazer constar mínimo elemento de prova que possa indicar que o
Representante esteja enquadrado nessa pejorativa e negativa propaganda irregular, o que coloca o Representante na rede
mundial de computadores como uma pessoa que esteja inelegível para concorrer ao pleito municipal de 2020, o que não
corresponde a verdade, de qual realidade não se pode furtar.

Salienta-se ainda, que a expressão veiculada de forma inverídica, na maneira discriminada no parágrafo acima, pode ser
caracterizada como a chamada fake news, o que está causando prejuízos pessoais e políticos de difícil ou de impossível
reparação, já que tenta criar, no âmbito deste município, a concepção de que o Representante esteja inelegível, o que
sabidamente não é verdade, posto que não há registro, e nem o Representado fez referência, a qualquer ato ou fato na conduta
pregressa do representante, que viole as disposições constitucionais ou da Lei Complementar 64/90, pertinentes à matéria, que
tipifique a condição do Acionante de inelegível.”

 
No relato, assevere-se que a notícia veiculada pelo Representado tem caráter

totalmente jocoso, haja vista que, na condição de pré-candidato o Segundo Representante não se
constitui como ficha suja, uma vez que não possui condenação em primeiro ou segundo grau em
qualquer esfera judicial, que enseje com a retirada dos seus direitos políticos.

Teceu comentários e ilustrou com precedentes das Cortes Eleitorais abonadores da
tese defendida.

Ao final, pugnou pela concessão de medida acauteladora para determinar-se ao
Representado que se abstenha de disseminar através de seu número de “Whatsapp” (87) 9107-
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0695, a referida imagem em demais grupos e/ou mídias sociais similares, bem como de todo e
qualquer conteúdo que configure propaganda eleitoral ilícita e negativa, uma vez que o Segundo
Representante, ora pré-candidato do partido que figura como Primeiro Representante não é ficha
suja por não possuir condenação em segunda instância, gozando tal postagem de caráter jocoso.
Requer a concessão da tutela inibitória, aduzindo que seu eventual descumprimento configurará
a incidência do crime de desobediência de ordem judicial, pleiteando, ainda, a fixação pelo Juízo
de multa diária por descumprimento da aludida ordem.

No mérito, pretende a procedência da representação para fins de confirmação da
decisão proferida initio litis, com aplicação de multa face a conduta perpetrada.

Feito o relato da controvérsia, passo a decidir.
Fundamentação:
Como é cediço, um dos alicerces da democracia é a possibilidade de comunicação

das ideias, de debatê-las e até contestá-las livremente. Nesse sentido, em sua plenitude, a
comunicação e a expressão devem ser protegidas contra qualquer tipo de censura prévia e
posterior, assim como contra óbices causados pelos próprios particulares.

Não obstante, há que se reconhecer que sobre cada um dos direitos fundamentais
incidem limitações, justamente para garantir sua convivência em uma mesma ordem,
resguardados todos em seu máximo alcance.

Essas limitações são características da própria liberdade, cujos contornos se
encontram com outros valores fundamentais do texto constitucional, na forma de princípios de
proteção à intimidade, à honra, à dignidade da pessoa humana, todos pautados, todavia, pelo
interesse público que pode conter a informação divulgada, ao passo que este lhe confere
importância de coisa pública.

A crítica política salvaguardada pela Justiça no período pré-eleitoral é aquela que
dispõe que não se deve antever juízo de valores quando ao pré-candidato. Ou seja, a crítica
permitida é aquela pura, que não revele conotação eleitoral próxima. Presente a finalidade
eleitoral, a crítica ganha contorno negativo, e a propaganda eleitoral ao invés de promover, busca
a derrocada do pré-candidato.

Feitas essas considerações, observa-se que o representado em grupo de
“Whatsapp”, realizou postagem com foto de quatro pré-candidatos a Prefeito do Município de
Arcoverde, sendo que em favor de três deles, houve a indicação de que os mesmos ostentam a
condição de ficha limpa, sendo o segundo representante, no entanto, caracterizado de ficha suja.
Para além do explanado, na mensagem em comento consta, ainda, a seguinte pergunta
associada à foto do segundo representante: “Você vai votar em um ficha suja?”

Evidentemente o comparativo com outros postulantes e a veiculação de foto do
Representante com a indagação da possibilidade de votar em alguém caracterizado como ficha
suja, efetivamente, configura propaganda eleitoral de cunho negativo, que não merece o
beneplácito da jurisdição.

O tema já foi enfrentado diversas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ao
longo do tempo vem assentando ser propaganda eleitoral antecipada negativa, a crítica que
desborde os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do
pleito vindouro.

Nesse diapasão, são dignos de destaque os seguintes acórdãos das lavras dos
Eminentes Ministros SÉRGIO BANHOS, TARCÍSIO VIEIRA DE CARVALHO e GILMAR
MENDES, assim ementados:

“[...] Propaganda eleitoral antecipada. Propaganda negativa. Multa. [...]

3. No mérito, o Tribunal a quo manteve a condenação, mas reduziu o valor da multa imposta na sentença para R$ 5.000,00, tendo
concluído pela configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, por ter o representado veiculado em sua página pessoal
do Instagram notícias acerca da gestão do então pré–candidato à reeleição ao cargo de Governador do Estado.
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4. No termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: ‘A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende
a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea’ [...]

5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem postada, destacou que ‘mesmo considerando que a
divulgação dos recorrentes digam respeito às vicissitudes na gestão da saúde pública durante o governo do candidato do recorrido
(atual Governador do Estado e candidato à reeleição), não há comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da
saúde para a política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para demonstrar o caráter eleitoreiro da postagem
e a realização de propaganda eleitoral antecipada negativa’ [...] Acresça–se que descabe potencializar somente o teor da
mensagem veiculada, a fim de afastar a propaganda eleitoral antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão
recorrido. [...]”  (Ac. de 17.9.2019 no AgR-REspe nº 060009906, rel. Min. Sergio Banhos.).

“[...] Propaganda eleitoral extemporânea negativa na internet. Caracterizada. Abuso do direito constitucional de livre manifestação
de pensamento. Anonimato. Ofensa a honra.

[...]

2. A moldura fática delineada no acórdão regional revela que o agravante, antes do período permitido para a realização de
propaganda eleitoral, utilizou-se de perfil anônimo e falso na rede social Facebook, denominado ‘Orlando Enrolando’, para criticar
politicamente o recorrido – ‘ofendem a imagem, a honra e à dignidade do recorrido e como corolário induzem os eleitores a não
votar nele’ [...] –, motivo pelo qual restou configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa

. 3. A livre manifestação de pensamento não constitui direito de caráter absoluto. Precedentes.

4. A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda
eleitoral negativa extemporânea. Precedentes. [...]” (Ac. de 29.08.2017 no  AgR-AI nº 264, rel. Min.. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.).

“[...] Presidência da República. [...] Discurso de Senador em clube da Maçonaria. Referência ao cargo em disputa e à candidatura.
Propaganda negativa de grupo e adversário políticos. Afirmação sabidamente inverídica. Não incidência da imunidade parlamentar.
Caracterização de propaganda eleitoral antecipada, vedada pelo art. 36 da Lei nº 9.504/1997. [...] 1) A imunidade parlamentar
prevista no art. 53 da Constituição Federal não se aplica às situações fáticas que possam configurar prática de crime contra a
honra no processo eleitoral, tampouco propaganda eleitoral negativa em razão de afirmação sabidamente inverídica. Precedentes
do STF [...]” (Ac. de 7.8.2014 no REC-Rp nº 38029, red. designado Min. Gilmar Mendes.).

Finalmente insta salientar que a liberdade de expressão é elemento essencial e indispensável da democracia. Não significa dizer,
porém, que ela seja ilimitada, tendo seu alcance no que não possa causar dano injustificado a outrem, bem como no que pode ser
legitimamente considerado como de interesse público.

Do mesmo modo, no que diz respeito à propaganda eleitoral negativa, ela deve servir como instrumento para a boa eleição, ao
aprofundar o debate acerca dos candidatos, com vistas ao que possa afetar a coletividade, desde que não cause injustificado mal
com intuito de agressão, como prima facie se constata da espécie, quando o Representado realizou comparação entre pré-
candidatos e em relação a um deles, atribuiu a pecha de ficha suja.

Assim, entende-se demonstrada a probabilidade do direito invocado na espécie.
Quanto ao risco de dano, o mesmo é patente, eis que com a continuação da

postagem haverá manifesto desequilíbrio entre os pré-candidatos e o segundo representante,
mormente em razão da rápida disseminação da propaganda eleitoral negativa em massa nas
redes sociais, configurados, pois, os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil.

Dispositivo:
Por todo o exposto, determino de ofício a exclusão do Senhor José Cavalcanti

Alves Júnior do polo ativo, tendo em vista que, em razão de não ter sua candidatura já
registrada, falece da legitimidade de figurar no polo ativo da Representação. Por
conseguinte, DEFIRO o pedido de concessão de medida liminar para fins de determinar ao
Representado, Sr. Aildo Biserra da Silva que se abstenha de disseminar a imagem
colacionada na presente representação, realizada em desfavor do Sr. José Cavalcanti
Alves Júnior em suas redes sociais ou grupos de “Whatsapp”, dos quais seja integrante,
sob pena da aplicação de multa astreinte, no valor de R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento, que fixo com fulcro nos arts. 536 e § 1º e 537, caput, ambos do NCPC.

Intime-se o Representando para que proceda, de imediato, ao cumprimento da
presente ordem judicial, bem como para apresentar, no prazo legal, as suas alegações
defensivas.

Notifique-se a empresa WHATSAPP INC., através do endereço eletrônico
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waeleitoral2020@mattosfilho.com.br, para que, de imediato, adote as medidas necessárias à
cessação da conduta ilícita coibida pela presente ordem judicial, promovendo, dentro da
viabilidade técnica de que disponha, a descontinuidade da propagação da postagem em tela,
manifestamente nociva à regular marcha do processo eleitoral em curso.

Em seguida, vistas ao representante do Ministério Público Eleitoral, para oferta do
seu parecer.

Carreadas aos autos as manifestações acima, voltem-me os autos para prolatação
de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.
 
Arcoverde, 03 de Setembro de 2020.

 
Draulternani Melo Pantaleão
JUIZ DA 57.ª ZONA ELEITORAL
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