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JUSTIÇA ELEITORAL 
 123ª ZONA ELEITORAL DE ARACI BA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600414-23.2020.6.05.0123 / 123ª ZONA ELEITORAL DE ARACI BA 
REPRESENTANTE: MARIA BETIVANIA LIMA DE JESUS 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: KAROLYNE OLIVEIRA SANTOS - BA60367 
REPRESENTADO: ANDRÉ MIREZ, JOSEVALDO CARNEIRO MOTTA, GENIVALDO BARRETO, LUCAS SILVA, NEY
DO GÁS, "UNIDOS PRA VENCER" 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

Maria Betivânia Lima de Jesus, candidata à Prefeita do Município de Araci, ajuizou Representação Eleitoral em face de Unidos Para Vencer e
outros, requerendo suspensão de divulgação de notícia falsa a seu respeito, bem como a concessão de direito de resposta e condenação dos
representados no pagamento da multa prevista no art. 36, § 6º, da Lei 9.504/97.
Afirma que os representados fizeram circular nas redes sociais entre os munícipes de Araci, Whatsapp e Facebook, montagem de imagem em que a
candidata conhecida como Keinha aparece supostamente nos registros do DivulgaCand como situação INAPTA e com registro INDEFERIDO, com a frase
FICHA SUJA, conforme imagens inseridas na petição inicial.
Acrescenta que são informações falsas, vez que seu registro foi deferido, salientando que a falsa notícia foi vista por centenas de pessoas, trazendo
prejuízos irreparáveis à sua candidatura.
Ante a presença dos requisitos legais, foi proferida decisão deferindo a medida liminar pleiteada (ID 35892062), para determinar que os representados se
abstivessem de divulgar nas redes sociais WhatsApp e Facebook a imagem adulterada do sistema DivulgaCand, que aponta a representante como INAPTA,
com registro INDEFERIDO e com a frase FICHA SUJA, devendo retirar imediatamente referida imagem de seus perfis nas redes sociais, bem como
quaisquer postagens com conteúdo falso, adulterado, caluniador, difamatório ou injurioso em relação à representante, sob pena do pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um.
Regularmente notificados, os representados apresentaram defesa (ID 37392294), requerendo a improcedente dos pedidos, sob a afirmação de que sua
conduta não atrairia a “incidência de qualquer multa eleitoral”, porque “não há previsão de multa no ordenamento jurídico vigente para a conduta tratada nos
autos”, salientando que o § 3º, do art. 36, da Lei 9.504/97 aplica-se exclusivamente a propagandas eleitorais realizadas antes do período ali estabelecido,
não se aplicando ao caso presente. Acrescenta que a exclusão pelos representados das publicações impugnadas, demonstraria a sua “boa-fé”.
Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público (ID 38298357) pela procedência parcial do pedido inicial. Afirma que, ante as provas dos autos, não
resta dúvidas de que os representados veicularam propaganda eleitoral negativa e irregular a respeito da representante, o que é vedado na legislação
eleitoral, conforme dispositivos legais invocados em seu parecer, opinando pela condenação dos representados no pagamento de multa, assegurando-se o
direito de resposta da ofendida.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Afirma a representante que os representados fizeram circular nas redes sociais entre os munícipes de Araci, Whatsapp e Facebook, montagem de imagem
em que a candidata conhecida como Keinha parece supostamente nos registros do DivulgaCand como situação INAPTA e com registro INDEFERIDO, com
a frase FICHA SUJA, conforme imagens inseridas na petição inicial.
De fato, verifica-se das imagens acostadas aos autos e inseridas na petição inicial que houve a divulgação de imagem adulterada da informação constante
do sistema DivulgaCand, na qual foram inseridas as expressões “INAPTA” e candidatura “INDEFERIDA”.
Tais expressões não correspondem à realidade e são fruto de falsificação das informações que realmente constam do DivulgaCand, conforme imagem
também inserida na petição inicial.
Não bastasse isso, ainda foi acrescida a expressão “FICHA SUJA”, com a intenção de, com base em informações falsas, ofender a imagem da autora, com
a divulgação do documento adulterado.
Regularmente notificados, verifica-se que os representados, em sua peça de defesa, não negaram a prática do fato que lhes é imputado, mas afirmam que
para ele não haveria punição prevista em lei, e que a suspensão de sua divulgação demonstraria a sua boa-fé.
Não lhes assiste razão. Primeiro porque a suspensão de sua divulgação não representa boa-fé, mas obediência aos termos da decisão judicial, sendo certo
que o contrário acarretaria não somente no pagamento de multa, mas na configuração de crime de desobediência, conforme previsto no art. 347 do Código
Eleitoral.
Por outro lado, não é verdadeiro que o sistema legal vigente autorizaria o comportamento por eles adotado, de adulteração da verdade dos fatos, para,
mediante a divulgação de conteúdo sabidamente falso, buscar prejudicar a candidatura adversária.
Além de não se verificar nenhuma boa-fé em sua conduta, trata-se de comportamento vedado, 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;
Com relação à propaganda eleitoral na internet, conforme salientado pela ilustre representante do Ministério Público, dispõe o art. 27, § 5º, da Resolução
23.610/2019, que não é permitida aquela que ofender a honra e a imagem dos candidatos, bem como a que divulgar fatos sabidamente inverídicos, sujeita a
sua violação ao pagamento de multa a ser fixada no de valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
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§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §5º).
Como se vê, a conduta dos representados não encontra guarida no nosso ordenamento, ao contrário, é por ele rechaçada, impondo-se a sua condenação
no pagamento da multa prevista no art. 27, § 5º, da Resolução 23.610/2019 do TSE.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos nossos Tribunais, conforme aresto abaixo transcrito.
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. REDES SOCIAIS (WHATSAPP E FACEBOOK).
OFENSA A PRÉ-CANDIDATO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA SEM COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. A liberdade de manifestação
do pensamento, expressa na Constituição Federal, não possui caráter absoluto, encontrando limites nas garantias constitucionais de
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 2. A norma eleitoral vigente, guiada pelos preceitos da Carta Magna, permite
a qualquer pessoa natural se manifestar espontaneamente na em matéria internet, político-eleitoral, desde que não venha a ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. A aludida autorização normativa antecede o período das
campanhas oficiais, mas, sempre, desde que respeitadas as disposições legais da norma atual (Res. TSE 23.610/2019, art. 27, §§ 1º e 2º). 3. Hipótese em
que os elementos constantes nos autos demonstram que os recorrentes desbordaram os limites permitidos pela legislação, imputando, ao pré-candidato
representante, a incidência em prática delitiva, em prejuízo aos cofres públicos e à sociedade, mediante uso de expressões e afirmações não comprovadas,
postura que funciona como um verdadeiro não pedido de voto, caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa, irregular, que impõe a pertinente
reprimenda legal, para salvaguardar, ainda, a lisura do processo eleitoral. 4. Recurso não provido. (TRE-PE - RE: 060004243 MACAPARANA - PE, Relator:
EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2020)

 
Além disso, impõe-se seja determinada a retirada das publicações das redes sociais, confirmada a liminar deferida, e deve ser assegurado à representante
o direito de resposta, consoante o disposto no arts. 30 da Resolução 23.610 do TSE, bem como nos arts. 57-D e 58 da Lei 9.504/97:
Art. 57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo
de comunicação social.
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:
IV - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e
deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei
e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa;
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem
considerada ofensiva;
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original.
Portanto, considerando que os representados divulgaram imagem adulterada do sistema eletrônico DivulgaCand, contendo informação sabidamente falsa,
caracterizada a realização de propaganda eleitoral irregular, vedada pela legislação vigente, deve a Justiça Eleitoral determinar a sua retirada das redes
sociais e assegurar à ofendida o exercício do direito de resposta.
Finalmente, não merece acolhida, no entanto, o pedido de intimação dos administradores do grupo do WhatsApp no qual foram divulgadas as imagens
ofensivas à representante, considerando que a legislação prevê a responsabilização daqueles que efetivamente promoveram a sua divulgação, não tratando
a hipótese de caracterização de responsabilidade objetiva.
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a) confirmar a medida liminar anteriormente deferida, determinando que os representados retirem e se abstenham de divulgar nas redes sociais
WhatsApp e Facebook a imagem adulterada do sistema DivulgaCand, que aponta a representante como INAPTA, com registro INDEFERIDO e com a frase
FICHA SUJA, bem como quaisquer postagens com conteúdo falso, adulterado, caluniador, difamatório ou injurioso em relação à representante, sob pena do
pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um;
b) conceder à representante direito de resposta, a ser divulgado na internet pelos representados, nos mesmos grupos e redes sociais em que divulgaram a
notícia falsa objeto desta ação, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após a sua entrega pela ofendida, sob pena do pagamento de multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, bem como da caracterização de crime de desobediência, tipificado no art. 347 do Código Eleitoral;
c) condenar os representados no pagamento de multa pela realização de propaganda eleitoral irregular no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cada um.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Araci, 8 de novembro de 2020

 
Maria Claudia Salles Parente
         Juíza Eleitoral
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