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DECISÃO

 

 

Inicialmente lamentamos a frequente indisponibilidade do sistema PJe que inviabilizou a
apreciação do presente requerimento, manifestamente urgente, em menor tempo. Registre-se

que a utilização do PJe como “política pública” para todo o Poder Judiciário precisa ser
urgentemente revista, especialmente em âmbito eleitoral, sob pena de se inviabilizar em um

futuro próximo o próprio exercício da jurisdição.

 

 

Trata-se de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO UM GOVERNO DE VERDADE e
WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA em face de LEANDRO SOARES,

HERALDO FONSECA DA SILVERIA e FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA,
em virtude de suposta propaganda irregular materializada através de postagens em redes sociais nas

quais se afirma a impugnação da candidatura do representante. 

 

Requer os representantes, inaudita altera pars, a retirada do ar das publicações. No mérito, pugna
pela retirada definitiva da matéria, suspensão da página responsável pela publicação, condenação

dos representados ao pagamento de multa.

 

É o breve relatório. Decido.

 

Como de praxe, destaco que para concessão de tutela provisória de urgência, faz-se necessário, nos
termos do art. 300, CPC, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange à probabilidade do direito,
tem-se como limitadores da livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou

identificável na internet, a ofensa a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, segundo art. 27, § 1.º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,

 

As postagens sugerem a inviabilidade material da candidatura do segundo representante.
Considerando as especificidades do devido processo eleitoral não se revela adequada tal afirmação

peremptória e unilateral acerca do competidor eleitoral. 

 

É inerente ao processo democrático e a disputa eleitoral a exposição de opinião, por meio da
imprensa, ou redes sociais, seja ela favorável ou desfavorável  a candidatos e/ou partidos, sendo

regra a menor interferência possível da Justiça Eleitoral, segundo art. 38, caput, Resolução TSE nº
23.610/2019, in verbis:

 

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº

9.504/1997, art. 57-J).

 

 

 Nos termos em que foi realizada a postagem ou é falsa ou desinforma o eleitor. Portanto, presente a
plausibilidade do direito invocado. 

 

No que concerne ao segundo requisito para concessão da tutela provisória, tem-se o perigo do dano.
Verifico tal perigo na veiculação e manutenção da publicação com propaganda irregular negativa,

capaz de atingir número indeterminado de eleitores, influenciando a opinião da população de
Campos em prejuízo dos representantes, violando-se assim, a paridade e igualdade entre os

candidatos.

 

De resto, quanto ao requisito negativo da tutela provisória, disposto no § 3.º, art. 300, CPC, segundo
o qual não se concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos

efeitos da decisão, verifico ser reversível a tutela antecipada, sendo possível o retorno à situação
fática anterior, uma vez que as postagens, temporariamente retiradas, poderão ser restauradas diante

de julgamento definitivo ou de decisão de instância revisora.

 

Desse modo, concluo pela existência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela
provisória, diante dos elementos caracterizadores de propaganda eleitoral negativa, aptos a ensejar a
reprimenda da Justiça Eleitoral, por tal publicação ultrapassar a liberdade de imprensa e o direito a

informação.

 

Pelas razões expostas, diante da irregularidade das postagens veiculadas, DEFIRO o pedido de
tutela provisória, fundada na urgência, para determinar que os representado retirem do ar as

publicações feitas pelos primeiro representados devidamente referidas nessa decisão, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

 

Promova o cartório eleitoral a expedição dos atos de comunicação para cumprimento da liminar.

 

Cite-se os representados para, querendo, oferecer defesa no prazo de 48 horas, nos termos do art.
96, e seu § 5.º, da LE. Após, sem necessidade de nova conclusão, opine o MPE sobre o mérito. Por

fim, conclusos.
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