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DECISÃO

 
Trata-se de Representação manejada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE ALAGOAS (MDB-AL) em desfavor de
RODRIGO SANTOS CUNHA.

Sustenta o autor da demanda que o representado realizou atos configuradores de
propaganda eleitoral antecipada negativa contra pré-candidatos nas Eleições de 2022 filiados à
legenda, bem como disseminou fato sabidamente inverídico envolvendo-os.

Aduz o Representante que o Representado, desveladamente pré-candidato, por
meio de postagem veiculada na rede social INSTAGRAM, promoveu ataques à honra de Paulo
Dantas e Renan Filho, de modo a se constituir propaganda eleitoral negativa.

Nos autos, o autor colacionou o endereço eletrônico da postagem, capturas de tela
e descreveu o conteúdo do vídeo. Elencou sítios eletrônicos de notícias que reportaram a
postagem do Representado.

O Representante emendou sua petição, para informar o uso de impulsionamento
patrocinado da postagem na mesma rede social, INSTAGRAM, argumentando que o número de
seguidores do Representado naquela rede social equivaleria a cerca de 10% (dez por cento) do
eleitorado alagoano para destacar a gravidade do impacto negativo da postagem, em reforço à
necessidade de resposta imediata. Acosta novos documentos.

Requereu a concessão de medida liminar, para que o Representado remova o vídeo
do INSTAGRAM, fazendo constar em seu lugar que a publicação foi retirada por determinação da
Justiça Eleitoral e para que se abstenha de publicar conteúdo similar, sob pena de multa diária a
ser arbitrada por este Juízo.
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É o sucinto Relato.

 

Fundamento e Decido.

 

Inicialmente, ressalto que a concessão de provimento liminar é medida excepcional
e de urgência, condicionando-se à demonstração simultânea de dois pressupostos: a
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora). No caso dos autos, pretende-se a configuração: (1) de propaganda
antecipada, porém no viés negativo, eis que os parâmetros para a propaganda extemporânea
permitida está no art. 36-A da Lei 9.504/97 e; (2) da divulgação de fato sabidamente inverídico.

Eis a degravação da postagem ensejadora do pedido em análise:

“Você sabia que Alagoas vai ter um novo Governador nas próximas semanas e que
quem vai escolher esse novo Governador não é você, pois bem, preste atenção nessa imagem,
olha quem está aí, é o Renan Calheiros, e ao lado dele pegando na mão está o fantoche que ele
e a Assembleia Legislativa escolheram para esquentar a cadeira do Governador de Alagoas.
Presta bem atenção, isso já está acontecendo porque o ex-governador deixou o cargo,
abandonou o povo e fez um conchavo com a Assembleia para nomear um Governador Tampão,
sem voto popular, tudo feito na surdina, de costas para a população, em um jogo de cartas
marcadas, reunindo o que há de pior na política de Alagoas, o povo com fome e sem trabalho e a
preocupação dessa gente toda é em garantir o poder. Aqui em Alagoas não!”

Em conformidade com a petição ofertada pelo Representante, analisando-se o teor
da publicação, os termos e expressões considerados injuriosos e difamatórios seriam “fantoche”,
“conchavo” e “o que há de pior na política de Alagoas”.

A Resolução TSE n.º23.610/19 traz orientação geral para a atuação da Justiça
Eleitoral no debate político:

“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).”

O exercício da democracia inclui confronto de ideias, pontos de vista e valores
divergentes, que podem ser apresentados de forma mais incisiva, mas sempre se reportando à
conduta dos candidatos ou pré-candidatos na vida pública. Nenhum dos termos e expressões
destacados pelo Reclamante transborda esses limites.

No caso em espécie, tampouco se vislumbra pedido de não voto, porquanto a
expressão “Aqui em Alagoas não!” atua como reforço da disposição ideária e valorativa exposta
no vídeo, não constituindo pedido explícito de votos, por carecer de clareza e obviedade, como
exigido pelo dispositivo ínsito no art. 36-A da Lei n.º9.504/97.

Quanto à alegação de presença de fato sabidamente inverídico na publicação, o
Representante sustenta ocorrer em dois pontos: (a) na existência de um conchavo para esconder
da população a existência de uma eleição indireta e (b) na ilegalidade e ilegitimidade dessa
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eleição, pois estaria usurpando do povo o seu direito de votar diretamente em seus
representantes.

No que se refere ao ponto “a”, assiste razão ao Representante, pois a notícia da
eleição indireta para Governador de Alagoas foi amplamente divulgada, em imprensa oficial e por
canais de notícias múltiplos, sendo exemplificativamente possível localizar milhares de resultados
em sítios eletrônicos para uma busca indexada “eleições indiretas para governador alagoas
2022”. Notadamente não houve ocultação.

Em se tratando do ponto “b”, ainda que não se trate de afirmação direta, ocorre
insinuação sabidamente inverídica e maliciosa na publicação, pois induz à conclusão de
ilegitimidade da eleição indireta, prevista em dispositivo da Constituição do Estado de Alagoas.

Dessa forma, encontra-se evidente o direito neste caso, a justificar a tomada de
medida extrema, sem a oitiva do Representado, evitando o agravamento de danos, notória a
repercussão da postagem, potencializada por meio do impulsionamento demonstrado -
caracterizado portanto o periculum in mora.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que configura
propaganda vedada a divulgação de fato sabidamente inverídico, consistindo em propaganda
eleitoral negativa, capaz de afetar a imagem de candidato. Precedente: Representação nº 1.298-
DF.

Sobre os os termos e expressões considerados injuriosos e difamatórios, penso que
o tom contundente das publicações nas redes sociais merece o crivo do contraditório, pois é
sabido que o status de pré-candidato não reveste o cidadão de proteção integral contra a
exposição de sua imagem e que a jurisdição eleitoral não se pretende moderadora de avenças
que não alcancem ou desequilibrem a disputa eleitoral, havendo outros meios para a proteção da
honra e da imagem, além da configuração de propaganda eleitoral antecipada. Sendo, portanto,
frágeis os elementos para o deferimento liminar de medida de urgência com esse fundamento.

Pelo exposto, evidenciado o prejuízo à imagem pública do pré-candidato,
exclusivamente em razão da publicação de fato sabidamente inverídico, capaz de trazer
desvantagem irreparável a suas qualidades de disputante ao cargo público, DEFIRO
PARCIALMENTE O PEDIDO:

• Determino que o Representado retire em 24h (vinte e quatro horas) a postagem
descrita acima, onde há divulgação de fato sabidamente inverídico, publicado na rede social
INSTAGRAM. Em caso de desobediência, fica o Representado sujeito a multa diária no valor de
R $  5 . 0 0 0 , 0 0  ( c i n c o  m i l  r e a i s ) .  R e p r o d u ç ã o  n o  I n s t a g r a m :
https://www.instagram.com/reel/CcknsV5Fszr/?igshid=NjY2NjE5MzQ=

 

• Determino a intimação da rede social para que retire a publicação atacada, em
caso de desobediência do Representado acerca do teor da decisão liminar, informando a data da
exclusão para aplicação da multa: empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL,
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n° 13.347.016/0001-17, com sede na Rua Leopoldo Couto de
Magalhaes Junior, nº 700 - Andar 1/5/6/9/14 e 15 Ed. Infinity – Itaim Bibi – São Paulo/SP - CEP:
04.542- 000.

• Determino a citação do Representado, para fins de apresentação de defesa, no
prazo legal.
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• Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de
parecer.

• As citações e intimações devem ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico, a
exemplo do aplicativo Whatsapp.

Publique-se e intime-se.

 

Des. Eleitoral Ney de Alcântara Oliveira

Juiz Auxiliar TRE/AL

 
Maceió, 21 de abril de 2022.

 
Desembargador NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA

Relator
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