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SENTENÇA
 

I – RELATÓRIO 
 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
promovida por CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO em face de LEDISON RICARDO
OLIVEIRA PORTELA.
 

Alega a autora que o perfil do Instagram @palmasmilgrauoficial de
responsabilidade do Candidato a vereador Ledison Portela, é utilizado por diversos
empreendimentos para divulgação de publicidade paga, a partir da venda de anúncios.
 

Informa que no feed do perfil existem diversas publicações que não fazem
outra coisa senão agredir a imagem da Representante, a partir da utilização de recursos
de edição. No dia 28/09/2020, o Representado publicou, nos stories e no feed do perfil,
um vídeo cujo conteúdo transborda os limites da crítica. O Representado utilizou os
elementos de identificação da campanha da Representante (logo, número, cores) para
criar material que induzisse o eleitor a acreditar que a paródia constante no vídeo se
tratava de seu jingle de campanha. Da mesma forma, no dia 23/09/2020 foi publicada
outra propaganda utilizando dos mesmos recursos.
 

Sustenta ainda, que o Representado está utilizando página de caráter
comercial para divulgar propaganda eleitoral negativa da candidata, ação que equipara-
se às condutas de divulgação de propaganda paga, impulsionamento de propaganda
negativa e à divulgação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas.
 

Por fim, requer seja deferida tutela de urgência para que seja determinado ao
Representado que remova as publicações em comento, e ao final seja a presente
Representação julgada procedente, confirmando a liminar, porventura concedida,
reconhecendo a prática de veiculação de propaganda eleitoral irregular, condenando-o a
multa máxima prevista no art. 29, § 2º cumulada com a do art. 30, §1º, da Res./TSE nº.
23.610/2019.
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Juntou as seguintes URLs:
 
https://www.instagram.com/stories/palmasmilgrauoficial/2407052327276278010/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/stories/palmasmilgrauoficial/2408122765910330351/ 
https://www.instagram.com/stories/palmasmilgrauoficial/2408123636035413345/ 
https://www.instagram.com/stories/palmasmilgrauoficial/2408123092193577178/ 
https://www.instagram.com/stories/palmasmilgrauoficial/2408123307763992559/
https://www.instagram.com/p/CFrYAjCnozb/
https://www.instagram.com/p/CFdNMMmnqvG/
https://www.instagram.com/p/CFlAHWllL0b/
https://www.instagram.com/p/CFmOIVWlIIL/
https://www.instagram.com/p/CEZl_U1lVN3/
https://twitter.com/Palmas_milgrau/status/1310535465511124992
https://twitter.com/Palmas_milgrau/status/1308567812458319872
https://twitter.com/Palmas_milgrau/status/1309638085890781184
 
 

Tutela de urgência deferida – ID 10410575.
 

O representado foi devidamente citado (ID 10990601, 10989880 e
16949432), porém, não apresentou defesa.
 

O Ministério Público Eleitoral opinou no mérito, seja a presente
Representação Eleitoral julgada procedente, nos termos da decisão liminar, para se
confirmar e estabilizar os efeitos da tutela antecipada, com a consequente aplicação da
multa prevista. 
 

Em síntese, o relatório. Passo a decidir.
 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO
 

2.1 REVELIA
 

Compulsando os autos verifica-se a regularidade do ato citatório, telefone
confirmado no RRC nº 0600524-98.2020.6.27.0029, bem como que o representado,
LEDISON RICARDO OLIVEIRA PORTELA, embora devidamente citado, deixou
transcorrer o prazo para defesa. Assim, nos temos do art. 344 do CPC, DECRETO a
revelia do representado, aplicando-lhe os respectivos efeitos, incluindo a dispensa de
sua intimação pessoal para os atos posteriores (CPC, art. 346).
 

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade,
passo ao exame do mérito. 
 

 
 

2.2 MÉRITO
 

O cerne da lide é a publicação de propaganda eleitoral paga na internet e de
forma que extrapola os limites da liberdade de expressão, realizada nos perfis do
Instagram e Twitter, denominado @palmasmilgrauoficial.
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A Resolução 23.610/2019 diz que:
 

Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput).
 
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º).
 
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º).
 

Éfato de que não há dúvida sobre a responsabilidade de LEDISON RICARDO
OLIVEIRA PORTELA, candidato a vereador pelo PSL, vez que, conforme print juntado na
exordial, constava o perfil de LEDISON “@ledison_portela” vinculado ao perfil
“palmasmilgrauoficial”, vejamos:
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Quanto a realização de propaganda eleitoral ofensiva. O cenário presente é
de que na condição inerente a qualquer cidadão houve manifestação em rede social no 
pleno exercício da liberdade de expressão que, neste caso, assumiu conotação que
desagradou a representante.
 

A respeito do caráter cômico, jocoso das postagens, a situação amolda-se ao
precedente a seguir:
 

“Eleições 2018. Recurso inominado. Representação. Vídeos hospedados no
Youtube. Canal humorístico. Críticas e sátiras a candidato. Exercício da
Liberdade de expressão. Desprovimento. 1. Os vídeos contêm crítica sarcástica
às ações do candidato, utilizando-se de encenações exageradas e de imagens
caricatas, que revestem a manifestação de comicidade. 2. O debate eleitoral
suscitado por meio da arte, do humor ou da sátira deve ser especialmente
protegido, de modo a auxiliar a formação de juízos críticos por parte do
eleitor. 3. A prevalecer a tese dos recorrentes, os humoristas estariam
impossibilitados de utilizar a sátira e o exagero para expor críticas às ações, às
posições políticas e às pessoas dos candidatos, o que se apresenta como
verdadeiro contrassenso no ambiente plural de debate de ideias que caracteriza o
regime democrático.[...]”(Ac. De 20.9.2018 na RP nº 060096930, rel. Min. Carlos
Horbach.)
 
“Eleições 2018. Recurso inominado. Representação. Charge política. Exercício da
liberdade de expressão que não enseja o deferimento de direito de resposta.
Desprovimento. 1.a charge política consubstancia forma de arte essencialmente
provocativa, a merecer dupla proteção constitucional, por ser – ao mesmo tempo
– expressão do discurso político e da criatividade artística do chargista. A
publicação impugnada – consistente em charge que associa o nome do
recorrente a personagens históricos identificados com regimes não democráticos
e com violações a direitos fundamentais da pessoa humana – apenas expressa
críticas às posições do candidato, inseridas no campo de tais liberdades públicas.
2. A prevalecer a tese exposta na exordial e reiterada no recurso ora em exame,
impossibilitados estariam os artistas da caricatura e da charge política de traduzir
em seus desenhos quaisquer críticas às ações, às posições políticas e às
pessoas dos candidatos, o que se apresenta como verdadeiro contrassenso no
ambiente plural de debate de ideias que caracteriza o regime democrático
[...]”.(Ac de 4.9.2018 na RP nº 060094684, rel. Min. Carlos Horbach.)
 

O uso de expressões como “Não gosto de você”, “não sinto verdade em
você”,  “acho você uma falsa”,  “acho você extremamente sem educação”.... são
indiferentes para o cenário político eleitoral. O direito de ação está ao alcance de todos.
Trata-se de direito constitucional.
 

Interpretar que isso é ofensivo e que conturba o cenário eleitoral seria o
mesmo que menosprezar a inteligência do eleitorado.
 

Não se concebe a realização de eleição sem críticas, somente com elogios.
Tanto um quanto outro instrumento retórico fazem parte do processo de convencimento
do eleitorado.
 

A jurisprudência do TSE é no sentido de que eventual antinomia de normas
foi resolvida pelo legislador ordinário com a prevalência dos direitos fundamentais da
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livre manifestação do pensamento, da informação e da comunicação sobre a
atuação interveniente da Justiça Eleitoral [...].” NE: Trecho do voto do relator:
“Respeitadas as limitações legais, é necessário preservar a liberdade de expressão,
de imprensa e de comunicação, que fomentam o debate político e asseguram o
pluralismo de ideias.” (Ac. de 4.8.2011 no AgR-REspe nº 532581, rel. Min. Nancy
Andrighi; no mesmo sentido a dec. monocrática de 6.7.2010 na Rp 134631, rel. Min.
Henrique Neves.)
 

O homem que se lança candidato e expõe sua imagem ao público em busca
de votos deve esperar que a disputa lhe traga, eventualmente, embaraços com os quais
deve estar preparado a lidar sem sentir-se melindrado. O excesso de suscetibilidade
não se coaduna com a figura pública.
 

Neste sentido:
 

"o excesso de suscetibil idade não se compadece com a disputa, o, 
recrudescimento das campanhas eleitorais e com a regra/democrática de criticar
e ser criticado, enquanto homem público exposto à avaliação popular" (TRE/SP -
Agravo na Repres. 12.903, classe 7a - Acórdão 143.599, rei. Juiz Rui Stoco, j .
22.8.02, voto 56/02, in Rui Stoco, Legislação eleitoral interpretada: doutrina e
jurisprudência, SP: RT, 2004, p. 115).
 

A propósito traga-se à balha a lição de Darcy Arruda Miranda, segundo a qual
"não é de se esquecer que ninguém está mais sujeito a crítica do que o homem
público, e muitas vezes dele se poderá dizer coisas desagradáveis, sem incidir em
crime contra a honra, coisas que não poderão ser ditas do cidadão comum sem
contumélia"(Comentários à Lei de Imprensa, tomoI I , 2a edição, p. 487).
 

A Jurisprudência já assentou em diversas oportunidades que "os políticos
estão sujeitos de forma especial às críticas públicas e é fundamental que se garanta
não só ao povo em geral larga margem de fiscalização e censura de suas atividades, mas
sobretudo à imprensa, ante a relevante utilidade pública da mesma"(RJTESP, 169/86,
Rel. Des. Marco César e APELAÇÃO CÍVEL IM: 9111211-78.2006.8.26.0000 - FMIS -
GB).
 

Ao homem público ou àquele que assim pretende tornar-se anunciando
publicamente pré-candidatura é curial permanecer sereno, alheio às maledicências que
infelizmente são comuns nos dias conturbados da atualidade.
 

O desprezo aos impropérios deve estar legitimado pela própria consciência e
altivez.
 

Ademais, a campanha iniciou-se e o contraditório poderá ser exercido junto
ao eleitorado.
 

Como sabido, ninguém jamais conseguirá agradar a todos e não se pode
conceber que aqueles que não lhe guardam simpatia não possam opinar, criticar, ainda
que o façam de forma contundente e até com certo devaneio retórico.
 

Os fatos noticiados na petição inicial não contêm densidade suficiente para
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que possam ser considerados como “agressões ou ataques”, passíveis de sujeição à
multa do art. 30, § 1º da Lei 9.504/1997.
 

No que concerne à alegação de veiculação de propaganda eleitoral em
sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, vejamos o que estabelece a
Resolução 23.610/2019:
 

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
 
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
 
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
 
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
 
 § 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 3º). (...)
 

Inicialmente, cito o parecer da ilustre representante do Ministério Público
Eleitoral, vejamos:
 

“(...) como a propaganda foi realizada em sua rede social cujo link é
https://twitter.com/Palmas_milgrau/status/1310535465511124992, fica evidente o
seu conhecimento, pelo que está preenchido, assim, mais um requisito para a
aplicação da multa. Outrossim, através de consulta no Google se apura que
referida página se conceitua da seguinte forma "Primeira página mil grau de
notícias e muito humor Palmense da princesinha do cerrado tocantinense",
portanto, resta sobejamente revelado que se trata de sítio de notícias, via de
consequência, é página de pessoa jurídica, razão pela qual se observa que a
conduta do Representado consiste em violação ao artigo 57-C, § 1ª, I, da Lei
9.504/97, não sendo elemento necessário dessa figura que tenha sido a
mensagem ou notícia publicada mediante pagamento, vez que a norma descreve
“ainda que gratuitamente””. 
 

Ainda, a natureza da página comercial pode ser constatada através de
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simples consulta ao perfil, onde se verifica notícia reproduzida e não contestada,
informando "caráter de divulgação de publicidade paga, com diversas propagandas de
comércio, produtos e serviços" , vejamos:
 

 
https://www.instagram.com/p/CFxwSv0FgDY/?utm_source=ig_web_copy_link

 
Assim, resta comprovado o ilícito (veiculação de propaganda eleitoral em

sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos). Aliás, como a propaganda foi
realizada em rede social (perfil de notícias) vinculada ao seu perfil, fica evidente o seu
conhecimento, preenchendo, assim, um requisito para a aplicação da multa.
 

Nesse sentido:
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
P R O P A G A N D A  E L E I T O R A L  I R R E G U L A R .  P R E L I M I N A R  D E
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRAZO RECURSAL CONTADO
DA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SENTENÇA PROLATADA APÓS 24 HORAS
DA CONCLUSÃO DOS AUTOS. MÉRITO. VEICULAÇÃO PROPAGANDA
ELEITORAL EM SÍTIOS DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, §
1º, I DA LEI 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. PROPAGANDA NEGATIVA.
NOTÍCIAS COM NÍTIDO CONTEÚDO DEPRECIATIVO EM DESFAVOR DE
CANDIDATO.  MATÉRIAS NÃO AMPARADAS PELOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE
INFORMAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA
IGUALDADE, NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 2- A teor do inciso I do § 1º do
art. 57- C da Lei das Eleições é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.
3- Na espécie, as matérias veiculadas no sítio da Internet da recorrida nos dias 5
e 6 de setembro de 2016 (fls. 15 e 17) não possuem o propósito informativo e/ou
jornalístico, mas, ao contrário, encontram-se imbuídas de uma inegável diretriz
tendenciosa, com claro intento de macular a imagem do candidato da coligação
recorrida, de sorte a influir na escolha do eleitor e causar ilegítimo desequilíbrio
na disputa eleitoral. 4- Com efeito, trata-se nitidamente de propaganda eleitoral
(negativa) travestida de matéria jornalística, com o objetivo de emprestar
aparência de licitude à antipropaganda, o que atrai a incidência da vedação
contida no § 1º do art. 57-C da Lei 9.504/1997, dado que veiculada propaganda
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eleitoral negativa em sítio eletrônico da pessoa jurídica (M. SELMA NUNES ME -
Jornal Folha Regional). 5- Recurso a que se nega provimento. (TRE/RN, Recurso
Eleitoral nº 35127, Acórdão nº 539/2017 de 07/12/2017, Relator(a) Wlademir
Soares Capistrano, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
11/12/2017, Página 3)
 
“Eleições 2014. Eleição presidencial. Representação. Facebook. Página
patrocinada. Internet. Propaganda eleitoral paga. Proibição. Art. 57-C da Lei nº
9.504/97. Constitucionalidade. Procedência. Aplicação de multa. Grau mínimo. I -
As alegações iniciais relativas ao benefício e prévio conhecimento da propaganda
eleitoral paga na internet atraem a legitimidade passiva dos candidatos, mas não
são suficientes para a procedência da ação, especialmente quando o
conhecimento não é demonstrado e o suposto benefício não pode ser
individualizado na figura de apenas um dos dez adversários dos representantes.
II - o art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no que proíbe propaganda eleitoral paga na
internet, para evitar a interferência do poder econômico e a introdução de
interesses comerciais no debate eleitoral, não viola o princípio constitucional da
liberdade de expressão. III - A ferramenta denominada ‘página patrocinada’ do
facebook - na modalidade de propaganda eleitoral paga - desatende o disposto
no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, sendo, pois, proibida a sua utilização para
divulgação de mensagens que contenham conotação eleitoral. IV - Os eleitores
são livres para expressar opinião sobre os candidatos na internet. Não podem,
contudo, valer-se de mecanismos que, por meio de remuneração paga ao
provedor de serviços, potencializam suas mensagens para atingir usuários que,
normalmente, não teriam acesso ao pensamento. V - Representação julgada
procedente em relação ao responsável pela propaganda eleitoral paga, para
aplicação de multa em grau mínimo, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)”.(Ac de 14.10.2014 na RP nº 94675, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.)
 

 
 

3. DISPOSITIVO 
 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação,
com resolução do mérito, nos termos do Art.487, inciso I, do CPC, e CONDENO o
representado LEDISON RICARDO OLIVEIRA PORTELA ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 29, § 2º da Resolução TSE
nº 23.610/2019 c/c art. 57-C, § 2º, da Lei 9504/1997. Confirmo a tutela de urgência
deferida e seus consectários legais. 
 

A multa arbitrada deverá ser paga, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
trânsito em julgado desta decisão, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
sob pena de inscrição em dívida ativa. 
 

P.R.I.
 

Cumpra-se.
 

Palmas/TO, 23/10/2020.
 

Juiz Eleitoral LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA
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assinado eletronicamente
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