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SENTENÇA
 
 

A Coligação Renova Araci ajuizou Representação Eleitoral em face de José Augusto Moura de Andrade, pleiteando a determinação judicial para que o
representado se abstenha de veicular material de propaganda de cunho calunioso ou difamatório acerca do candidato da coligação representante, com a

sua retirada das redes sociais, com a fixação de vídeo de retratação pública, bem como a sua condenação no pagamento de multa.
Afirma a inicial que no dia 25/10/2020 o representado realizou caravana pelos povoados do Município de Araci, utilizando-se de impropérios contra o
candidato Edvaldo Silva Pinho Filho, do Podemos 19.
Em 27/10/2020, o representado veiculou nas suas redes sociais discurso por ele feito da Tribuna da Câmara de Vereadores, no qual afirma que o candidato
da coligação autora possui patrimônio de 2 (dois) milhões de reais e responde a 21 (vinte e uma) ações trabalhistas, tratando-se de informações falsas
divulgadas pelo representado com o intuito de angariar público para sua candidata à eleição na chapa majoritária da situação, representada pelo n° 12,
Maria Betivânia Lima de Jesus.
Ressalta, entre as informações falsas divulgadas pelo representado, o termo “ficha suja”, a sugerir possuir o referido candidato algum impedimento legal, do
qual decorreria inelegibilidade baseada na Lei Complementar 135/2010.
Assevera que, conforme consta do processo de seu registro eleitoral, o candidato teve se registro deferido, responde a apenas 3 (três) ações trabalhistas e,
conforme extrai-se da sua declaração de rendas, não possui um patrimônio de 2 (dois) milhões de reais, tratando-se de afirmações infundadas, injuriosas e
difamatórias, que visam exclusivamente à manipulação da opinião pública.
Regularmente notificado, o representado apresentou contestação (ID 38368626), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da coligação
representante, sob o fundamente de que cabe ao ofendido pleitear direito de resposta, assim como a suspensão da propaganda irregular.
Ainda em preliminar, alega inépcia da petição inicial, sob o fundamento de não ter havido ofensa, o que afasta o direito de resposta e acarretaria na
ausência de causa de pedir.
No mérito, invoca a imunidade parlamentar para afirmar que o representado, na qualidade de vereador do município de Araci, manifestou-se sobre “a
importância de um gestor saber gerir o Município no qual em outra oportunidade não soube gerir empresas, levado ao seu conhecimento por decorrência da
atividade parlamentar”.
Salienta que o vídeo postado diz respeito a sessão da Câmara de Vereadores, possuindo o vereador imunidade parlamentar.
Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no que diz respeito ao pedido de direito de
resposta, com a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, e, no mérito, pelo acolhimento parcial do pedido.
Ressalta que, com relação ao discurso proferido na Tribuna pelo representado, deve ser reconhecida a imunidade parlamentar, conforme o disposto no art.
29, VIII, da Constituição Federal. No entanto, o mesmo não se aplica aos discursos proferidos nas ruas do Município, devendo o representado ser
condenado ao pagamento de multa fixada em valor razoável, pela realização de propaganda negativa e irregular.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Assiste razão ao Ministério Público, merecendo acolhida o seu parecer.
Acolho, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa com relação ao pedido de direito de resposta, considerando que trata-se de direito personalíssimo, a
ser exercido exclusivamente pelo ofendido, razão pela qual não possui a coligação legitimidade para a sua postulação, consoante o disposto no art. 58, § 1º,
da Lei 9.504/97.
Não merece acolhida, no entanto, a preliminar de inépcia da inicial. Ao afirmar o contestante que não teria havido ofensa, adentra no mérito, não se tratando
de questão preliminar, mas da apreciação do próprio pedido, não decorrendo do seu eventual não reconhecimento a extinção preliminar do feito, mas a sua
improcedência, razão pela qual rejeito a preliminar.
Com relação a estar o discurso protegido pela imunidade parlamentar, prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, referida proteção abrange o discurso
do parlamentar proferido na Casa Legislativa, ainda que divulgado nas redes sociais.
O mesmo não ocorre, no entanto, com os discursos realizados pelo parlamentar nas ruas do Município de Araci.
No vídeo acostado à inicial (ID 24940850), o representado discursa no Povoado da Barreira, afirmando que “eles são ficha suja” e que sempre prezou pela
verdade, por isso não responderia a nenhum processo, ou seja, ressalta ser verdadeira a sua afirmação.
Já no discurso realizado no Povoado do Barbosa (ID 24943904), o representado reitera: “não ando enganando nem falando algo que não seja verdade”,
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para dizer, com relação ao candidato da coligação representante “ele é ficha suja”, “ele sofreu 21 (vinte e um) processos na Justiça do Trabalho porque não
pagou os funcionários”.
Além disso, exalta o atual prefeito e as candidatas da situação, salientando diligência do chefe do Poder Executivo para trazer aos moradores do povoado
sinal de telefone celular, a demonstrar que fazia campanha eleitoral e não atuação no exercício da função parlamentar. Em razão disso, não estão esses
discursos abrangidos pelo manto da imunidade parlamentar, mas sujeitos às normas que regem o processo eleitoral e o exercício da propaganda eleitoral.
Nesse contexto, verifica-se que o representado, salientando que o que dizia era verdadeiro, propagou informações falsas a respeito do candidato da
coligação representante, afirmando que este seria “ficha suja” e que responderia a 21 (vinte e um) processos na Justiça do Trabalho, por não pagar seus
funcionários, quando, na realidade, não se trata de candidato de ficha suja e a certidão positiva (ID 24943904) atesta que este responde a 3 (três) ações
trabalhistas, e não 21 (vinte e uma).
Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência dos nossos Tribunais, a prerrogativa da imunidade parlamentar, prevista no art. 29, VIII,
da CF/1988, tem finalidade de assegurar a independência dos parlamentares no exercício de suas funções, mas não significa autorização para
fazer propaganda eleitoral negativa, mediante falsas afirmações contra candidato adversário, de forma a afetar a igualdade no pleito eleitoral.
Nesse sentido:
Nesse sentido, é a jurisprudência dos nossos Tribunais, conforme aresto abaixo transcrito:
ELEIÇÕES 2014. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO. 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. APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 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: HC nº 78426/SP, de 16.3.1999, rel.
Ministro Sepúlveda Pertence, e Inquérito nº 1247/DF, de 15.4.1998, rel. Ministro Marco Aurélio. 2) Recurso provido. (Representação nº 38029, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/08/2014).

 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. EMISSORA DE RÁDIO. RADIALISTA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. ENTREVISTA COM VEREADOR E PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO. PROGRAMAÇÃO NORMAL.
PROPAGANDA POLÍTICA. CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÕES NEGATIVAS E POSITIVAS. COMENTÁRIOS COM CARÁTER ELEITOREIRO.
POTENCIALIDADE DANOSA. DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE CANDIDATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.[…] 2. Configuração de pedido explícito de “não voto” ao candidato adversário
mediante a realização de propaganda com o intuito de retirar votos do adversário, para que o eleitor não vote neste determinado candidato. 3. A
prerrogativa da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da CF/1988 é conferida somente para garantir a independência dos parlamentares
no exercício de suas funções, não podendo ser confundida com autorização para, de maneira arbitrária, conferir desigualdade à disputa eleitoral.
Manifestações com conteúdo essencialmente ofensivo e depreciativo da pessoa do pré-candidato adversário que não estão protegidas pela
imunidade parlamentar. 4. A utilização de programa de rádio para a divulgação de críticas severas, diretas e nominais ao então Prefeito, notório candidato
à reeleição, onde se profere adjetivações ofensivas e depreciativas em seu desfavor, ultrapassa o limite da mera “divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas”, conforme permite o art. 2º, V, da Resolução TSE 23.457/2015, ou de simples comparação entre governos, constituindo-se em
desvirtuamento de finalidade e consubstanciando-se em propaganda eleitoral antecipada negativa, proibida pelo artigo 36 da Lei 9.504/97. 5. Os
recorrentes extrapolaram os limites da sua liberdade de expressão ao realizarem propaganda eleitoral negativa antecipada, com forte potencial de
comprometer o equilíbrio do pleito. 6. Recursos Eleitorais desprovidos. Manutenção da multa aplicada na sentença recorrida. (RECURSO ELEITORAL nº
5340, Acórdão, Relator(a) Min. Jesus Crisóstomo de Almeida, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 199, Data 08/11/2017, Página 17/24).

 
Verifica-se a realização pelo representado de propaganda eleitoral negativa e irregular, caracterizando a prática de conduta vedada, conforme o disposto no
art. 243, IX, do Código Eleitoral:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.
No mesmo sentido, dispõe o art. 22 da Resolução 23.610/2019 do TSE:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Código Eleitoral, arts. 222, 237 e 243, I a IX; Lei nº 5.7001971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22):
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.
Ante o exposto, com relação ao pedido de direito de resposta, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem
resolução do mérito, na forma do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Com relação ao pedido de condenação do representado no pagamento de multa pela divulgação de notícia falsa, em propaganda eleitoral negativa irregular,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o representado se abstenha de veicular propaganda de cunho calunioso ou
difamatório acerca do candidato da coligação representante, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para
condenar o representado ao pagamento de multa pela realização de propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de informação sabidamente
falsa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Araci, 10 de novembro de 2020

 
Maria Claudia Salles Parente
          Juíza Eleitoral
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