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REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0601622-63.2020.6.19.0184 / 184ª ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ
REPRESENTANTE: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RODRIGO ROCHA DA SILVA - MG79709, PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA -
MG148466, MAYARA CORREA DOS ANJOS - RJ180263, MARIO LUIZ LEONEL ANTONIETO - RJ183465, JOAO BATISTA
DE OLIVEIRA FILHO - MG20180, IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG98899, GIOVANI VIEIRA GUIMARAES -
RJ168797, FABRICIO SOUZA DUARTE - MG94096, ELIZABETH BUCKER VERONESE - RJ21922, ELAINE GERK DA
SILVEIRA E ALMEIDA - RJ170275, DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454, BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA -
MG155123, PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG99424
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 WAGNER DE ALBUQUERQUE LIMA SOBRINHO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCO
ANTONIO DE PAIVA VEREADOR, ELEICAO 2020 ANDRE DOS SANTOS BRAGA VEREADOR
 
 

 

DECISÃO
 
 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA ajuizou REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA em face WELLINGTON DE SOUZA SILVEIRA, MARCO ANTÔNIO PAIVA   E
ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA.

 

Em síntese,  narra a inicial que o conteúdo das postagens feitas pelos requeridos se mostra
altamente ofensivo, calunioso, difamatório, além de inverídico, destinado a denegrir a imagem do
Representado às vésperas do pleito eleitoral.

 

Inicialmente, tenho que a ausência de formalidade indicada na prefacial não se aplica às
postagens questionadas, por se tratarem de vídeos, dois deles com as características de "lives",
que não veiculam atos de propaganda eleitoral propriamente, mas sim notícia de irregularidade
cometida pelo Representante.

 

Prosseguindo, analisados os conteúdos das postagens, verifica-se que as três publicações
noticiam que o Representante, irregularmente, participou de reunião, supostamente com



empresários e funcionários de determinada empresa contratada do Município de Rio das Ostras,
na antevéspera do pleito que se avizinha.

 

Tal irregularidade, qual seja, a participação em reunião pública em período não mais permitido foi,
de fato, constatada pela equipe de fiscalização deste Juízo e, ao que parece, não é negada pelo
Representante, não restando configurada qualquer inveracidade.

 

As alegações feitas pelos Representados nos respectivos vídeos, acerca de suposta prática de ato
de abuso de poder econômico e/ou político, a meu sentir, se inserem no âmbito da liberdade de
expressão dos expositores e, inclusive, serão objeto de investigação pelo Ministério Público
Eleitoral, sendo certo que os Representados se utilizam da expressão de forma genérica, sem
tecer maiores comentários técnicos ou detalhes sobre o assunto.

 

Por fim, em nenhum dos vídeos se afirma expressamente que o Representante incorreu na prática
do crime de compra de votos, mas apenas que haveria notícia de tal ilícito, não havendo que se
falar, portanto, em calúnia.

 

Pelas razões acima, não vislumbro, "nas postagens indicadas na inicial", conteúdo ofensivo,
calunioso, difamatório ou inverídico, tendo sido exposta a realização de reunião em período
vedado, da qual de fato participaram o Representante e aliados políticos, que ainda será
devidamente apurada pelo MPE, bem como suas consequências jurídicas.

 

Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

 

Notifiquem-se os Representados. Intimem-se.

 

Rio das Ostras, 14 de novembro de 2020.

 

 

ANNA KARINA GUIMARÃES FRANCISCONI
Juíza Eleitoral


