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SENTENÇA
 

 
Trata-se de Representação apresentada por João Barbosa de Souza Sobrinho em face de Emílio
Carneiro Bacelar.
O Representante alega o emprego de “… informações falsas, tendo como finalidade denegrir e
manchar a imagem do prefeito, ora Representante, flagrantemente infringindo a legislação
eleitoral.”
Sustenta que “… o Representado vem divulgando na rede de aplicativos de mensagens
instantâneas denominadas ‘Whatsapp’, imagens e vídeos que atribuem ao prefeito a realização
de blitz de trânsito para arrecadação.”
Acrescenta que “… levanta questionamentos acerca da destinação do dinheiro público
arrecadado, pondo em suspeita a conduta do gestor do município.”
Requer a concessão de medida liminar, sua confirmação no mérito, com “… a condenação do
Representado na sanção de multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº. 9.504/97, no valor mínimo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” [sic].
Liminar deferida parcialmente, em 20 de maio de 2020 (doc. 1162803).
O Representado manifestou-se em 23 de maio de 2020 (doc. 1274565), pedindo seja julgada
improcedente a Representação.
O Ministério Público Eleitoral – MPE apresentou parecer em 29 de maio de 2020 (doc. 1382933),
pugnando pelo julgamento procedente do pedido Inicial.
Éo relatório reputado pertinente.
Defesa – tempestividade – Supero a questão da tempestividade da defesa apresentada, tendo
em vista a alegação de inconsistência do sistema processual, também por verificar que a análise
da peça de defesa apresentada não acarreta prejuízo e, por outro lado, traduz efetiva observância
do princípio constitucional do contraditório.
Mérito – Conforme já afirmado em decisão anterior, a Norma Fundamental da sociedade
brasileira consagra o princípio da igualdade (art. 1º, caput, da CF/88). Em matéria de Direito
Eleitoral, este princípio ganha especial relevo. De um lado, visa assegurar igualdade de condição
entre os candidatos. Podem ocorrer incidências em que esta igualdade seja meramente formal,
tendo em vista, por exemplo, a disparidade da capacidade econômica dos atores do embate
eleitoral. Porém, é certo que a norma cogente eleitoral assegura cronologia para a veiculação de
propaganda eleitoral.
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A fiel observância da norma é condição inafastável, quando se trata de assegurar a observância
do propalado princípio da igualdade entre os atores do processo eleitoral, partidos políticos,
coligações, candidatos ou pretensos candidatos. É, de resto, instrumento da própria higidez
democrática, resguardando direito fundamental do próprio eleitorado.
Afinal, o princípio da igualdade, no tema ora versado, também tem o salutar escopo de assegurar
aos eleitores o direito de ser afetados pela propaganda em um cenário de justiça, em seu sentido
mais substancial possível. Este cenário obviamente é corrompido com iniciativas que tendem ao
desrespeito à regra básica da igualdade, por meio da odiosa antecipação ilegítima da propaganda
eleitoral. E, por fim, acarreta graves consequências, legalmente previstas, para os infratores.
Neste sentido, cumpre enfatizar que a Resolução nº 23.610, baixada pelo Eg. Tribunal Superior
Eleitoral – TSE em 18 de dezembro de 2019, estabelece que a data a partir da qual será
permitida a propaganda eleitoral será 16 de agosto do ano da eleição (2020), em coerência com o
disposto no art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97, redação dada pela Lei nº 13.165/2015.
A respeito dos fatos alegados na Representação, após detida análise dos argumentos contidos
na defesa, também no parecer ministerial, forma-se a fundada convicção de extrapolação do
direito de crítica. Houve citação direta do nome do Representado, vinculando a argumentação
expressamente ao processo eleitoral. Em alguns pontos em que o nome do Representado não é
citado diretamente, ainda assim é possível inferir referência indireta, tendo em vista o contexto.
Inequívoco tratar-se de conteúdo de propaganda eleitoral negativa, legalmente vedada. Neste
sentido, reitera-se, ratifica-se o quanto já decidido liminarmente, valendo a transcrição, adotando-
se, aqui, como razão de decidir:
“Ainda que não estivesse em debate a alegação de propaganda antecipada e, só por isso, ilegal,
importa ressaltar que não se admite, sequer no período regulamentar das propagandas eleitorais,
aquelas que tenham aptidão para que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como
atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, conforme exposto no art. 22, X, da
Resolução TSE nº 23.610/2019. Dito isso, e em atenção ao disposto no art. 21 da Resolução TSE
nº 23.608/2019, considero que devem ser excluídas as mensagens identificadas como postagens
no ‘GRUPO OESTE’, por usuário identificado como ‘Tio Emilio’, com o seguinte teor: ‘Isso é uma
vergonha A cidade está perdendo seu patrimônio produtivo privado para uma quadrilha que está
tomando a propriedade do cidadão sem o direito de defesa. O pior é que todos os envolvidos são
ligados à alta cúpula da prefeitura. Será que não tem uma autoridade nessa cidade para coibir e
estancar esse abuso inconstitucional? Cadê o ministério público pra saber onde está indo o
dinheiro do tal pátio? Cadê os repasses do dinheiro dos leilões para o município? Terra sem lei e
de vereadores frouxos. Tomara que a população troque tudo sem distinção.’ Afinal, a mensagem
remete a uma suposta existência de ‘quadrilha’, cujos integrantes seriam ‘… ligados à alta cúpula
da prefeitura…’ O nome do Representante não consta ali explicitamente. Mas, o é possível inferir
facilmente, por ostentar a condição de Chefe do Executivo. Ademais, incita animosidade contra
instituições públicas, como o Legislativo Local e Ministério Público. Isso, em ambiente onde não é
possível identificar que os fatos ali apontados foram levados formalmente, de maneira regular, às
instituições com competência para apreciá-los e, ainda assim, tenham deixado de exercer seu
poder/dever de ofício. Finalmente, tem forte conteúdo negativo, fazendo expressa referência às
eleições que se aproximam, com todos os contornos, em princípio, de propaganda irregular, quer
pelo conteúdo, quer por se apresentar extemporânea.”
Os argumentos da defesa, no sentido de que o Representado não seria o autor das mensagens,
apresentam-se contundentes, enfáticos e bem articulados, inclusive acompanhados de
documento comprobatório.
No entanto, as transcrições contidas na Inicial, não impugnadas neste particular, não deixam
dúvida a respeito do compartilhamento e encaminhamento da mensagem em grupo, feito pelo
Representado. Normativamente, não se exige que seja o autor da redação. São focos da
proibição legal a divulgação, o compartilhamento e impulsionamento, a teor do exposto no art. 29
da Resolução nº 23.610, baixada pelo Eg. Tribunal Superior Eleitoral – TSE em 18 de dezembro
de 2019. Isto, a exemplo do quanto exposto nos artigos 57-A e seguintes da Lei nº 9.504/97.
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Prévio conhecimento – Não ficou dúvida a respeito do prévio conhecimento do Representado.
Isto porque, conforme prova dos autos e fundamentos desta sentença, foi o próprio responsável
pelo compartilhamento/encaminhamento, em grupo de WhatsApp.
Portanto, imperativa a parcial procedência do pedido.
Valor da multa – Para fixação do valor da multa, devem ser considerados, entre outros fatores, a
natureza e as circunstâncias da propaganda, seu local, alcance e extensão, inclusive o
comportamento quanto ao cumprimento de eventual medida liminar.
Não há, por ora, demonstração de reiteração da conduta. Há notícia do pronto cumprimento da
media liminar. Prejudicada a análise precisa a respeito da extensão dos danos, porque não foi
produzida prova cabal a respeito da quantidade de integrantes do grupo “VEJA OESTE”, em que
a mensagem foi veiculada, tampouco do exato período em que ficou ali disponível.
Assim, atento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a
multa no valor mínimo legal, em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme exposto no art. 36, §3º,
da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 2º, §4º, e art. 28, §5º, ambos da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Direito de opinião – Também conforme já exposto em decisão anterior, as imagens contendo
expressões de sentimento de vergonha, destacando o nome do Município de Barreiras e aludindo
que “POPULAÇÃO EM PÂNICO E O PREFEITO REALIZANDO BLITZ” não amparam a censura
pretendida na Inicial. Afinal, estão nos limites do direito de crítica e expressão do pensamento.
Neste sentido, eis o que já ficou decidido e, aqui, também reiterado, inclusive na linha de
substancioso parecer do Ministério Público Eleitoral:
“Não vejo de maior relevância a alegação do Representante, dizendo que as operações são feitas
por instituições do Estado. Não se desconhece a existência de sistema de fiscalização de trânsito,
organizado pelo Município, a possibilidade de sua atuação em convênios e parcerias com outros
órgãos. Não é razoável censurar tal mensagem, de pronto. Além disso, vejo espaço para
determinar a retirada da gravação contida em arquivo de audiovisual apresentado pelo
Representante. Contém crítica contundente, de realização de operação de fiscalização de
trânsito, durante período de enfrentamento de pandemia. Evidente, não se vislumbra a existência
de qualquer ilegalidade, tendo em vista que o poder/dever de polícia é indeclinável e de caráter
contínuo. Soaria absurdo, aí sim, sustentar o contrário: que o exercício do poder de polícia ficaria
obstado/suspenso em razão de uma circunstância ou outra, ainda que reconhecida sua
relevância. No entanto, o questionamento fica dentro dos limites da liberdade de expressão.”
Por estas razões, acolho o substancioso parecer do Ministério Público Eleitoral – MPE e, com
base nos elementos extraídos dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
representação, ratificando os termos da liminar concedida.
Ainda, condeno o Representado ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
conforme exposto no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 2º, §4º, e art. 28, §5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de 01 (um) dia, nos termos art. 96, §8º, da
Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 22, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019).
Havendo recurso, notifique-se o recorrido para apresentar contrarrazões no mesmo prazo de 24
(vinte e quatro) horas. Decorrido o prazo para contrarrazões, independentemente de ter sido
apresentadas, encaminhem-se os autos imediatamente ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral do
Estado da Bahia (art. 22, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.608/2019).
Após o trânsito em julgado, terão o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento espontâneo da
multa, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral,
disciplinado pela Resolução TSE nº 21.975/2004.
Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.
Sem custas processuais, tendo em vista o exposto no art. 373 do Código Eleitoral. Sem
honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Barreiras/BA, 02 de junho de 2020.
 

Oclei Alves da Silva
Juiz ELEITORAL

 

Num. 1445703 - Pág. 4


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 1445703 | 03/06/2020 09:45

