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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO MA
 

 
  

DECISÃO 
  
   

Trata-se de Representação Eleitoral apresenta pelo PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (SANTANA DO MARANHÃO), em face de FRANCISCO
TAVARES PEREIRA, devidamente qualificados. 

Afirma a inicial que o requerido é responsável pelo Blog Portal Agrosantana  <
http://agrosantana.blogspot.com/> e na rede social Facebook facilmente encontrado em <
https://www.facebook.com/portalagrosantana/>, o qual teria se utilizado destes espaços virtuais
para publicar uma matéria, com o objetivo de disseminar “fake news” contra o pré-candidato a
prefeito Francisco Pereira Tavares, informando que este estaria inelegível. 

Na matéria “Justiça x Crime: Denúncia formulada pelo vereador Branco do Riachão
em desfavor do Prefeito de Santana do Maranhão foi transformada em ação penal e não cabe
mais recurso” publicada no dia 15 de agosto de 2020, o blog teria afirmado que o pré-candidato,
Francisco Pereira Tavares, filiado do partido representante estaria inelegível, fato inverídico. 

Requereu, liminarmente, que fosse determinado ao requerido, responsável pelo blog
“Portal Agrosantana”, Sr. Francisco Tavares Pereira, que a) se abstivesse de publicar notícias
falaciosas e desonrosas acerca do pré-candidato, bem como a b) retirasse integral e
imediatamente a notícia contida no link <https://agrosantana.blogspot.com/2020/08/justica-x-
crime-denunciaformuladapelo.html>. 

Àinicial juntou documentos. 
Vieram os autos conclusos. 
Passo a decidir. 
Sobre propaganda veiculada na internet, a Lei 9504/1997 dispõe especialmente

que: 
Art. 57-A: É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta
Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Art. 57-D: É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.                       
§2o 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)
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§3o 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.
Art. 57-F.  Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que
hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de
coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela
Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência
de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa
divulgação.
Parágrafo único.  O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será
considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do
material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.
Art. 57-I.  A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito
previsto no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito
e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso
a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei,
devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à
gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de
vinte e quatro horas. 

No mesmo sentido, a Resolução 23.610/2019 que dispõe sobre a sobre propaganda
eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral no
período eleitoral do ano de 2020: 

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.28, § 6º: A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em
matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a
candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral na
forma do inciso IV, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do
art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
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).
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
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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.
§ 2º A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela
divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o
deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível
a identificação dos usuários após a adoção das providências previstas no art.
40 desta Resolução.
§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado
na internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24
(vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e,
caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico,
observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os
limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.
(...)
§ 6º O provedor responsável pela aplicação de internet em que hospedado o
material deverá promover a sua remoção dentro do prazo razoável
assinalado, sob pena de arcar com as sanções aplicáveis à espécie. 

Partindo-se das normas acima elencadas e do entendimento já firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, considera-se propaganda antecipada/extemporânea negativa aquela
realizada antes do período permitido e que ofende a honra de pré-candidato a mandato eleitoral. 

Registre-se que não é toda e qualquer manifestação de apoio ou desapoio, nem
mesmo eventual crítica mais contundente ao futuro candidato ao mandato que configura
propaganda antecipada negativa, uma vez que a Constituição Federal assegura como direitos
fundamentais a liberdade de expressão, opinião e de manifestação do pensamento, mas tão
somente aquela que exorbita o limite de tais direitos, representando verdadeiras ofensas e
agressões pessoais, expressamente pejorativas à honra ou imagem e, em muitas vezes, até
divulgando notícias falsas ou distorcidas de fatos desabonadores de pré-candidatos. 

Nesse sentido, o art. 36- A, V, da Lei nº 9504/97 dispõe que não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a divulgação
de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Contudo, em 
virtude deste permissivo, criou-se uma linha tênue entre a liberdade de crítica política (como
exercício da liberdade de expressão) e a disseminação de propaganda negativa, cujo
reconhecimento depende de elementos robustos a indicar a configuração e ensejar penalidade. 

Em que pese a ampla utilização das plataformas digitais para informar e se manter
informado e da influência e repercussão das notícias veiculadas por esses meios, especialmente
nas redes sociais, é necessária especial atenção para se aferir se a informação de fato contribui
para o debate democrático e deve ter sua publicação mantida. Primeiro, importante verificar se a
notícia revela um fato. Segundo, se a manifestação ou crítica não desbordou para ofensa à honra
e imagem das pessoas envolvidas. 

Aplicando todas as premissas acima ao caso dos autos e após analisadas as provas
produzidas, observa-se que a parte requerente especificou na inicial que a matéria divulgada no
Blog Portal Agrosantana  <http://agrosantana.blogspot.com/> e na rede social Facebook
facilmente encontrado em <https://www.facebook.com/portalagrosantana/>, de responsabilidade
do requerido,  matéria esta intitulada “Justiça x Crime: Denúncia formulada pelo vereador Branco
do Riachão em desfavor do Prefeito de Santana do Maranhão foi transformada em ação penal e
não cabe mais recurso” publicada no dia 15 de agosto de 2020, traz a informação que o pré-
candidato, Francisco Pereira Tavares, filiado do partido representante estaria inelegível, fato
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inverídico, conforme comprovado por este. 
No caso em análise, em exame prefacial, os documentos acostados aos autos

permitem demonstrar que o conteúdo da matéria veicula fato inverídico, estando configurada a
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 

Ainda, observa-se que a manutenção da notícia pode prejudicar a escolha dos
representantes, em razão do conteúdo veiculado nela, motivo pelo qual a própria natureza do
direito invocado, revela, por si, a presença do requisito "periculum in mora”. 

Assim, a retirada da matéria, de maneira liminar, é medida que se impõe. 
Quanto ao pedido para que o requerido se abstenha de veicular qualquer matéria

que trate sobre o pré-candidato, entendo que esta determinação configura censura prévia, motivo
pelo qual não se mostra cabível. 

Neste momento de pré-campanha, a Justiça Eleitoral deve ter cautela para o exame
de possível infração eleitoral e respectivo sancionamento, agindo nos casos patentes,
sabidamente com inverídicos objetivos, evitando-se uma intensa intervenção nesse período. E,
frise-se, essa análise seletiva e cautelosa nada tem a ver com censura, pelo contrário. Deve-se
garantir o livre exercício da manifestação da opinião, da imprensa dentro dos limites
constitucionais de proteção à honra e respeitando os princípios da isonomia e da paridade de
armas entre os concorrentes, mas, sobretudo, o direito do cidadão a informações responsáveis e
com qualidade. 

Ante o exposto, nos termos na Lei 9504/1997 e no art. 38 e seguintes da Resolução
do TSE 23.610/2019, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para
determinar que o requerido retire a matéria “Justiça x Crime: Denúncia formulada pelo vereador
Branco do Riachão em desfavor do Prefeito de Santana do Maranhão foi transformada em ação
penal e não cabe mais recurso” publicada no dia 15 de agosto de 2020, das plataformas do blog
Portal Agrosantana  <http://agrosantana.blogspot.com/> e na rede social Facebook encontrado
em <https://www.facebook.com/portalagrosantana/>, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob
pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais diários), até o limite cumulativo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). 

Cite-se o requerido para que tome conhecimento da decisão e a cumpra no prazo
determinado, bem como para que apresente defesa, no prazo de 02 (dois) dias (art. 18 da
Resolução TSE 23.608/19). 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação de parecer no
prazo de 01 (um) dia ( art. 19 da Resolução TSE 23.608/19).   

Posteriormente, voltem os autos conclusos. 
Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da

noite e nos finais de semana e seja certificado o horário de notificação dos requeridos. 
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público. 
A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO

E INTIMAÇÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA À SIMPLES VISTA DO DESTINATÁRIO. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
São Bernardo-MA, 27 de agosto de 2020. 

 
Claudilene Morais de Oliveira

Juíza Titular da 51ª Zona Eleitoral
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