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Processo nº: 0600874-86.2020.6.27.0029
Classe:DIREITO DE RESPOSTA (12625)
Assunto: [Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais]
Autor(a)(s): COLIGAÇÃO PALMAS SÓ MELHORA!
Advogados do(a) REQUERENTE: RAMILLA MARIANE SILVA CAVALCANTE - TO4399-B,
VITOR GALDIOLI PAES - TO6579, EMMANUELLA AVILA LEITE PALMA - TO9726, ALINE
RANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA - TO4458, SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA -
TO2433, AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR - TO2390
Requerido(a)(s): CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA
 
 

DECISÃO 
 

 
 

1. RELATÓRIO 
 

 
 

Trata-se de DIREITO DE RESPOSTA c/c PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA promovida por COLIGAÇÃO PALMAS SÓ MELHORA! em face de 
CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA.
 

Consta da inicial que no dia 23/10/2020 o representado publicou em suas
redes sociais Facebook e Twitter um vídeo em que supostamente a candidata Cintia
Ribeiro fraudou pesquisa eleitoral e poderia fraudar licitações. 
 

Transcreve o conteúdo do vídeo. 
 

Aponta que fraudar pesquisa eleitoral é crime previsto no art. 33, § 4° da Lei
nº 9.504/1997, fraudar licitações é crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e
imputação falsa e ofensa a honra são crimes previstos nos arts. 324, 325 e 326 do Código
Eleitoral.
 

Aponta precedente deste juízo e do TRE-TO que dariam guarita a suas
pretensões. 
 

Assevera que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
 

Por fim, requer:
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a) seja deferida tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao
Representado que remova, sob pena de aplicação de multa diária, as publicações
identificadas pelas URLs: 
1 .  I n s t a g r a m :  
https://www.instagram.com/tv/CGsPpgqgAOB/?utm_source=ig_web_copy_link; 
2. Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=738775643379416 e 
3. Twitter: https://twitter.com/AmasthaRompre/status/1319665302913900546
 
b) seja o Representado notificado no endereço apontado para apresentar defesa no
prazo legal;
 
c) após a oitiva do Ministério Público Eleitoral, seja a presente Representação
julgada procedente, confirmando a liminar, porventura concedida, reconhecendo a
prática de veiculação de propaganda eleitoral irregular, com a concessão do direito
de resposta à Representante, nos termos do disposto do Art. 58, § 3º, IV, da Lei
Eleitoral.
 
Em síntese, o relatório. Passo a decidir.

 
 

 
II - FUNDAMENTAÇÃO

 
 

 
Inicialmente, devo ressaltar que, em regra, as tutelas de urgência são

incompatíveis com direito de resposta quando há tempo suficiente para divulgação da
resposta durante o período de propaganda eleitoral, sob pena de se conceder tal direito
sem defesa da parte adversa.
 

Não obstante, diferente dos demais meios de comunicação como Rádio e TV,
na internet há permanência da propaganda tida por irregular. Por tais razões, quanto à
propaganda na internet, tal cumulação deve ser admitida, em prestígio ao princípio da
economia processual, com o objetivo de evitar-se diversas representações sobre o
mesmo assunto. Nesse sentido:
 

RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONCESSÃO DE LIMINAR
PARA SUSPENSÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - DIREITO DE
RESPOSTA - INOCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR -
APLICAÇÃO DE MULTA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
1. É perfeitamente possível o juízo eleitoral antes mesmo de analisar o
direito de resposta requerido, determinar via decisão liminar a suspensão
da propaganda inquinada como irregular. 
(RECURSO ELEITORAL n 79541, ACÓRDÃO n 3085/2013 de 17/04/2013,
Relator(a) ALEXANDRINA MELO DE ARAÚJO, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 081, Data 06/05/2013, Página 09 )
 
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. MENSAGEM CALUNIOSA. 
CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA E SUSPENSÃO DA
PROPAGANDA IRREGULAR 
 1. A propaganda, ao sugerir que os representantes tenham produzido um
"esquema" para lavagem de dinheiro que seria utilizado como "caixa dois" na

Num. 20947445 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA - 25/10/2020 12:08:22
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102512082223000000019254025
Número do documento: 20102512082223000000019254025



campanha eleitoral, deixa de ser mera reprodução de conteúdo jornalístico e
passa a divulgar mensagem caluniosa, pois imputa aos representantes a autoria
de crime sem nenhum lastro probatório. 
 2. Não é lícito fazer acréscimo a matérias jornalísticas para veicular informação
inverídica, caluniosa ou difamatória. 
 3. Representação julgada procedente para conceder o direito de resposta
pleiteado. 
(REPRESENTAÇÃO n 119136, ACÓRDÃO n 119136 de 01/10/2014, Relator(a)
DENISE DIAS DUTRA DRUMOND, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 01/10/2014)
 

Destarte, admito a cumulação de pedidos e, por conseguinte, aplico o rito da
representação.
 

Tecidas tais considerações, passo ao exame do pedido de tutela antecipada,
em que o representante pretende, apenas, a suspensão das publicações em redes
sociais. 
 

Os requisitos básicos para a concessão da tutela de urgência são o fumus
boni iuri e o periculum in mora. O primeiro se refere à demonstração preliminar da
existência do direito que se afirma, ao tempo em que o segundo repousa na verificação
de que o autor necessita de pronta intervenção jurisdicional, sem a qual o direito invocado
tende a perecer.
 

A presença cumulativa de ambos os pressupostos é evidenciada pela norma
do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual "a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
 

Assim, cabe ao julgador um juízo mínimo de delibação a respeito das
questões jurídicas presentes no pedido principal.
 

Pois bem.
 

A manifestação de pensamento é livre, sendo vedado apenas anonimato,
conforme determina o art. 5º, IV da Constituição Federal, sobretudo, porque as limitações
impostas pela lei às propagandas eleitorais não podem ser obstáculo para que o cidadão
manifeste livremente seu pensamento nas redes sociais.
 

Nesse sentido a jurisprudência do TSE afirma que a crítica política, mesmo a
mais áspera, não infringe a legislação eleitoral:
 

“Representação. Propaganda eleitoral. Horário gratuito. Veiculação. Imagem.
Gesticulação. Alegação. Conotação pejorativa. Alusão. Caráter. Candidato. Não-
ocorrência. Ausência. Configuração. Ofensa. Honra. 
1) Não caracteriza ridicularização ou degradação a veiculação de imagem que
enseja comparação alusiva ao caráter do candidato. 
2) O sarcasmo ou a ironia, lançados de forma inteligente, não possuem o
condão de ofender a honra e a dignidade da pessoa, valores a serem
preservados nos embates eleitorais. 
3 ) Improcedência da representação . 
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(REPRESENTAÇÃO nº 601, Acórdão nº 601 de 18/10/2002, Relator(a) Min.
CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 18/10/2002 RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 16,
Tomo 2, Página 141)” grifo nosso.
 
ELEIÇÕES 2016.  AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. DESPROVIMENTO. 
1. Conforme declinado no decisum ora agravado, não há elementos descritos na
moldura fática do voto condutor do acórdão regional que possam caracterizar
extrapolação do direito à liberdade de expressão e pensamento. 
2. Consoante já decidiu esta Corte, "não tendo sido identificada nenhuma ofensa
à honra de terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou
privados, interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo,
não estando caracterizado ato ostensivo de propaganda eleitoral, a livre
manifestação do pensamento não pode ser limitada" (REspe nº 29-49/RJ, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 
3. No conteúdo da mensagem impugnada, transcrita na íntegra no acórdão
recorrido, não há ofensa propriamente dita, mas sim críticas políticas, ainda
que incisivas e desabonadoras, as quais são insuficientes para a
configuração da propaganda eleitoral antecipada negativa. 
4. As críticas a adversários políticos, mesmo que veementes, fazem parte do jogo
democrático, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral somente deve
ocorrer quando há ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. 
5. Não há no agravo regimental argumento que se sobreponha aos fundamentos
lançados na decisão impugnada. 
6. Agravo regimental desprovido. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 4051, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/12/2017)
 

O exercício da liberdade da expressão e do pensamento é a regra, sobretudo
quando envolve temas da mais alta relevância e suscita o interesse da coletividade,
notadamente no que diz respeito aos governantes e pré-candidatos a cargos eletivos, em
véspera de eleição.
 

A atuação da Justiça Eleitoral possui limitações em sua própria legislação.
Considerando que o caso analisado nos autos envolve publicação de conteúdos em redes
sociais, destaca-se o julgado do TSE: 
 

“(...) a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, a
fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, limitando-se às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral” (TSE, Representação nº 060176521, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 207, Data
24/10/2019, Página 39-40).”
 

No mesmo sentido, a Resolução do TSE nº 23.610/2019:
 

Art. 6º A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser
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objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou
de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma
prevista no art. 40 da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 41, caput). 
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes
eleitorais e juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais, nos termos do
art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, observado ainda, quanto à internet, o disposto
no art. 8º desta Resolução. 
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir
práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e das
matérias jornalísticas a serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na
imprensa escrita (Lei nº 9.504/1997, art. 41, § 2º).
 
Art. 7º O juízo eleitoral com atribuições fixadas na forma do art. 8º desta
Resolução somente poderá determinar a imediata retirada de conteúdo na
internet que, em sua forma ou meio de veiculação, esteja em desacordo com o
disposto nesta Resolução. 
§1º Caso a irregularidade constatada na internet se refira ao teor da propaganda,
não será admitido o exercício do poder de polícia, nos termos do art. 19 da Lei nº
12.965/2014;
 
(...)
 
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). 
§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. §2º
O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.
 
(...)
 
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). 
§1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.
 

Transcrevo a propaganda:
 

“Pesquisas. Até quando essa sem-vergonhice? Já fui vítima e nunca cedi a esses
apelos. Alguém tem que fazer diferente. Com valores, vamos retomar.”
 
Amastha: “Minha gente, ainda pra falar em pesquisa fico pensando o seguinte,
faça essa reflexão: A prefeita Cinthia teve que retirar do ar uma pesquisa
fraudada. O Eli Borges todos acompanharam a barbaridade da pesquisa que fez.
A Vanda Monteiro a mesma coisa. O único que já esteve mesmo em segundo
lugar foi o Júnior Geo, que vai desidratar, porque propõe coisas inexequíveis e
tem bandeiras que não são reais. Falando de retidão, de moral, de ética e a gente
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vê as atitudes com o dinheiro público. Eu faço a seguinte pergunta: quem
frauda uma pesquisa não frauda uma licitação? Pra mim é crime do mesmo
tamanho. Então vamos pensar muito bem a quem que a gente escolhe. O Tiago
sempre tá punindo lá pra trás, sabe por quê? Porque todos vocês sabem que
somos os únicos que não compramos pesquisas, e não é por falta de recursos
financeiros, é por excesso de vergonha na cara.”
 

O art. 33 da Lei das Eleições e a Resolução TSE n° 23.600/2019 tratam das
pesquisas eleitorais, e exigem o prévio registro das informações da pesquisa no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação,
para análise de todos os candidatos. 
 

Havendo impugnação, cabe ao julgador perquirir a presença (ou não) dos
requisitos técnicos para a divulgação da pesquisa eleitoral, para concluir pela
possibilidade de sua divulgação.
 

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro sujeita os responsáveis à 
multa.
 

Existe, ainda, a pesquisa fraudulenta, aquela que não possui qualquer
embasamento metodológico, e que apresenta resultados totalmente distorcidos da
realidade da intenção do eleitor, caracterizando o ato uma fraude eleitoral. 
 

A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime e sujeita os
responsáveis à multa.
 

Ainda não há notícia de divulgação de pesquisa fraudulenta neste pleito, e
entre as pesquisas impugnadas, houve uma pesquisa que não pode ser divulgada por
ausência dos requisitos e outras em que se proibiu a divulgação do resultado de algumas
das questões do questionário.
 

Não se exige que o eleitor médio entenda tais diferenças, mas exige-se que
os candidatos não distorçam os fatos para extrapolar sua liberdade de expressão no jogo
democrático. 
 

O representado aponta que "A prefeita Cinthia teve que retirar do ar uma
pesquisa fraudada". Inicialmente, não lhe imputa o crime de fraude, apenas informa que
teve de retirar tal pesquisa do ar.
 

Entretanto, um segundo momento, questiona: "Eu faço a seguinte pergunta:
quem frauda uma pesquisa não frauda uma licitação?".
 

Assim, atribui a suposta fraude da pesquisa (que não existiu) à candidata
Cinthia Ribeiro, complementando que seu ânimo de fraudar também ocorreria nas
licitações públicas. 
 

Assim, analisando o vídeo que embasou a presente representação, vislumbro
que houve transbordamento dos limites da liberdade de informação, violando os princípios
da lisura a da moralidade eleitoral, além da legislação eleitoral, mormente porque
eventual prática pode ensejar o direito de resposta, disposto no art. 58 da Lei de
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Eleições, in verbis:
 

“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”.
 

Portanto, o caso é de deferimento da diligência pretendida, bem como
necessária é a pronta suspensão da veiculação da matéria colacionada nos autos.
 

III - DISPOSITIVO
 

Ante o exposto, em cognição sumária, com fulcro no art. 300 do CPC,
 DEFIRO a tutela de urgência para, inaudita altera pars para determinar a imediata
suspensão da propaganda eleitoral irregular em comento.
 

Fixo astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por eventual descumprimento
do comando judicial, por publicação. 
 

Notifique-se o representado para apresentar defesa no prazo de 2 (dois)
dias, nos termos do art. 18 da Res. 23.608/2019 – TSE.
 

Com ou sem defesa, vistas ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 1
(um) dia, nos termos do art. 19 da Res. 23.608/2019 – TSE.
 

Sem prejuízo, conforme inteligências dos artigos 188 e 277 ambos do CPC,
os quais dispensam a formalidade dos atos processuais desde que alcancem o seu
objetivo, autorizo que a cópia deste despacho sirva como mandado judicial e/ou ofício
para todos os atos necessários à sua efetivação.
 

Cumpra-se.
 

Palmas/TO, 25/08/2020.
 

 
 

Juiz Eleitoral LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
assinado eletronicamente
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