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JUSTIÇA ELEITORAL 
 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600230-68.2020.6.18.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE PAULISTANA PI 
REPRESENTANTE: #-UNIDOS PARA PAULISTANA CONTINUAR AVANÇANDO 40-PSB / 55-PSD / 10-
REPUBLICANOS 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MATHEUS RODRIGUES GOMES DE AMORIM - PI19472 
REPRESENTADO: LUIZ COELHO DA LUZ FILHO, PAULISTANA DE VOLTA AO PROGRESSO. 15-MDB / 13-PT 
  
  
  
 

DECISÃO
 
 

Trata-se de representação apresentada pela coligação UNIDOS PARA PAULISTANA
CONTINUAR AVANÇANDO em desfavor de LUIZ COELHO DA LUZ FILHO e da coligação PAULISTANA DE
VOLTA AO PROGRESSO em razão de suposta propaganda eleitoral negativa.

Relata o representante que o primeiro representado produzira vídeo que fez circular em redes
sociais e whatsapp com propaganda eleitoral negativa lesiva à honra de seus candidatos.

Sustenta que a mídia divulgada em redes sociais consiste em vídeo contendo o seguinte
discurso:

 
“[...] Pelo povo que está aqui, em um aniversário de um grande amigo nosso NESTA
CAMPANHA...Eles não sabem o que esperam pela frente, este povo aqui é quem vai
nos eleger a Prefeitura de Paulistana, porque ninguém aqui é mané é imbecil ou idiota
para ser enganados e ludibriados por esses LADRÕES DA PREFEITURA.
[...]
E este Prefeito com a sua GANGUE sucatearam, roubaram durante 7 anos e não
fizeram nada pela pessoas! E eles tem razão, eles tem razão, de andar de carro de
luxo, com dinheiro ROUBADO da Prefeitura.
[...]
Meus amigo Luiz Coelho não tem medo de nada, muito menos deste monte de
VAGABUNDOS, que assaltaram a Prefeitura de Paulistana! E é claro meus senhores,
que eles vão lutar para não perder o peito da Prefeitura de Paulistana, porque eles
não são trabalhadores igual a vocês, eles são SUGADOR e LADRÃO da Prefeitura!
[...]
Aqui não tem ninguém que tem medo, desde monte de LADRÃO da Prefeitura,
LADRÕES que assaltaram os cofres públicos durante sete anos. Eu estou durante
minha vida toda, chamando esse monte de CANALHAS de LADRÕES e eles não tem
coragem de me processar!
[...]
E ainda vou dizer para vocês peguem os dinheiro deles, que eu pago, que é da
Prefeitura, pode pegar! Aqui de agora pra frente o tom da campanha vai esquentar e
vou fazer com que este CANALHAS de Paulistana, para o bem do povo de
Paulistana. Meus senhores, hoje aqui não é comício, mas eu precisava dizer a estes
CANALHAS que botam gasolina da Prefeitura em seus carros.
[...]
Ta aí o motivo desse Governo Municipal e de sua GANGUE tem medo de Luis

Num. 18058101 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DENIS DEANGELIS BRITO VARELA - 18/10/2020 20:10:36
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101820103653100000016777859
Número do documento: 20101820103653100000016777859



Coelho, igual a vaca parida tem medo de cachorro!
[...]
No dia 11 nós vamos fazer a maior manifestação política desta cidade, nós vamos
fazer a inauguração de nosso comitê, que é o ponto de partida para a vitória, o ponto
de partida para o que que estão oprimidos. Portanto meus senhores a solução de
vocês é votar no Luís Coelho para governar esse lugar. E aí mandarei aqui meu
recado para essa SITUAÇÃO MEDÍOCRE que só sabe ROUBAR os cofres,
LADRÕES DE CARTEIRINHA todos envolvidos em crime de CORRUPÇÃO,
inclusive, o CANDIDATO A PREFEITO PELA SITUAÇÃO (hora em que filma farmácia
de propriedade do candidato), todos envolvidos em crime de licitações fraudulentas,
ele e a família, envolvidos em crimes na Prefeitura de São Francisco de Assis.” (sic.)

 
Juntou documentos, em especial o vídeo que conteria as ofensas indicadas e que afirma estar

sendo amplamente divulgado em redes sociais.
Requer “SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, determinando a imediata suspensão de

divulgação/veiculação/compartilhamento do vídeo ofensivo (mídia em anexo), que vem denegrindo a imagem
dos candidatos da Coligação Representante, e caso tal determinação não seja cumprida, que Vossa Excelência
arbitre pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

É o que importa relatar. Decido.
Passando à análise da tutela provisória, o art. 294 do Código de Processo Civil estabeleceu os

fundamentos de urgência ou de evidência, os quais baseiam-se em juízo de probabilidade, ou seja, não há
certeza da existência de direito da parte, mas uma aparência de que este exista.

Com efeito, a tutela provisória de urgência pleiteada nesta ação pelo autor tem seus requisitos
autorizadores dispostos no artigo 300 do diploma processual civil.

Para a concessão da medida, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, quais
sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco a
resultado útil do processo.

Neste contexto, passo a analisar, em um juízo de cognição sumária, se estão presentes os
referidos requisitos, a começar pela probabilidade do direito invocado.

De início, convém mencionar o disposto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, o qual
assim estabelece:

 
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.

 
Assim, observa-se que a legislação eleitoral fez questão de deixar claro que os juízes eleitorais

devem promover a menor intervenção possível no que se refere aos conteúdos expostos na internet, sobretudo
porque, é sabido de todos que nos dias atuais o uso de ferramentas tecnológicas para a comunicação vem
sendo cada vez mais frequente, tanto para a comunicação individual quanto para a comunicação coletiva, e que
o debate político se intensificou através do uso desses meios.

Contudo, insta consignar que a interferência mínima acima mencionada não significa a ausência
total de controle e permissão para que as regras estabelecidas para garantir uma eleição justa e isonômica
sejam esquecidas. Quando há o transbordamento desse limite, a Justiça Eleitoral deve agir para coibir os
excessos.

O Código Eleitoral, consagra em seu art. 243, inciso IX, que não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade
pública.

Por sua vez, a Lei nº 9.504/1997, dá efetividade na seara eleitoral ao direito fundamental à
liberdade de expressão, estabelecendo ser livre a manifestação do pensamento durante a campanha eleitoral
por meio da rede mundial de computadores, vedado o anonimato, conforme dicção do seu . 57-D, que ainda
traz em seu parágrafo 3º o seguinte comando:

 
§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
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Regulando mais detidamente o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019, destaca a possibilidade

de limitação da propaganda efetuada em ofensa a hora ou imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou
quando divulgar fatos sabidamente inverídicos (art. 27, § 1º).

É clarividente a proibição da veiculação de propaganda fundada em conteúdo calunioso,
injurioso ou difamatório. O que não se apresenta tão evidente são os limites a partir dos quais dada
manifestação do pensamento passa a ser pechada com tais características ilícitas. Nesse contexto, não se
mostra abusiva a propaganda eleitoral que esclareça os eleitores acerca da existência de fatos não
sabidamente inverídicos que porventura possam abalar a reputação do candidato como administrador público
ou a crítica a atuação de determinada administração. Deve-se, pois, aferir se a propaganda possui intuito
informativo ou meramente difamatório.

Com já sedimentado na jurisprudência, o esclarecimento fático e a crítica desprovidos de
conteúdo eminentemente ofensivo à honra é atividade lícita e salutar ao debate eleitoral.

 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FOLHETO CONTENDO REPRODUÇÃO DE DADOS
ACESSÍVEIS AO PÚBLICO E DE NOTÍCIAS VEICULADAS PELA IMPRENSA.
CRÍTICAS À GESTÃO DE ADVERSÁRIO POLÍTICO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO.
1 - Panfletos com críticas e comparações negativas feitas à administração municipal,
sem conteúdo calunioso, injurioso ou difamatório, não extrapolam o limite tolerável no
embate eleitoral.
2 - Inaplicável, na hipótese, a multa prevista nos artigos 36, caput e § 3º, da Lei nº
9.504, de 30.9.1997, e 1º, caput e § 4º, da Resolução TSE nº 23.457, de 15.12.2015.
3 - Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 30880, Acórdão de, Relator(a) Min. Fernando de Castro
Mesquita, Publicação:  DJ - Diário de justiça, Tomo 144, Data 10/08/2017, Página
9/12)

 
Observando atentamente o conteúdo do vídeo acostado aos autos digitais (id. 16835845),

vislumbro a presença de teor grave e ofensivo capaz de ridicularizar e macular a honra e a imagem de
terceiros, inclusive do candidato ao cargo majoritário do representante.

Vê-se que o discurso constante da mídia em questão, inobstante contenha críticas à
administração pública municipal toleráveis dentro do ambiente do embate de ideias próprio da disputa eleitoral,
em dado momento transborda os limites da defesa de pontos de vista e passa a consistir em conteúdo injurioso
e, por isso mesmo, vedado pela legislação eleitoral.

Dentro do contexto das ideias apresentadas, há indicação de que as expressões injuriosas
“LADRÃO”, “VAGABUNDO”, “CANALHA” etc., são utilizadas com o intento eminentemente ofensivo, afastando-
se da mera crítica à atuação dos gestores públicos.

A Jurisprudência corrobora a qualificação da semântica das palavras utilizadas como ofensivas
à honra. Cito:

 
DIREITO DE RESPOSTA. PROGRAMA ELEITORAL GRATUITO. CANDIDATO.
ACUSAÇÕES CALUNIOSA E INJURIOSA. OFENSA À HONRA. OCORRÊNCIA.
  - Acusar, no horário eleitoral gratuito, candidato de ter desviado verba pública e
pronunciar refrão de conhecida música popular brasileira, em que se diz "se gritar
pega ladrão, não fica um meu irmão", constitui fato calunioso e injurioso, apto a dar
oportunidade de resposta.
 (REPRES. JUIZ AUXILIAR PROPAGANDA ELEITORAL n 1072, ACÓRDÃO n 1072
de 14/09/2002, Relator(aqwe) FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, Publicação:
MURAL - Publicado no Mural, Data 15/09/2002 LIV - Livro de Decisões do TRE-RN,
Volume 1, Tomo 41, Página 167 )

 
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. OFENSAS CARACTERIZADAS.
PEDIDO CONCEDIDO.
 A utilização, no horário da propaganda política gratuita, de pessoas do povo em
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entrevistas supostamente decorrentes de abordagens casuais,  nas quais  são feitas
referências ofensivas ao candidato adversário,  atribuindo-lhe a falta de caráter, o
recebimento de propina, e a pecha de ladrão, enseja o direito de resposta, ainda que
o ofendido esteja respondendo na justiça a acusações por práticas ilícitas quando no
exercício do cargo,  haja vista não haver, nos episódios referidos, condenações com
trânsito em julgado.
(RECURSO EM REPRESENTAÇÃO n 154179, ACÓRDÃO n 6043 de 03/09/2014,
Relator(aqwe) CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Volume 23:00, Data 03/09/2014 )

 
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR  - JINGLES
INJURIOSOS - PROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE REFORMA DA
DECISÃO.  PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE MÍDIA
CONTENDO O JINGLE. MÍDIA EXISTENTE NOS AUTOS. REJEIÇÃO. A
PRESENÇA DE TRECHOS NO JINGLE EM QUE HÁ INSINUAÇÕES DE QUE OS
ADVERSÁRIOS DO REPRESENTADO ESTÃO MANIPULANDO DADOS OU
PRODUZINDO PESQUISAS ELEITORAIS FALSAS CONFIGURA CONTEÚDO
C A L U N I O S O ,  D I F A M A T Ó R I O  E  I N J U R I O S O .  C O N H E C I M E N T O  E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
 - Presente a mídia, descabe a alegação de inépcia com fundamento na sua ausência.
Rejeição da preliminar.
 - A existência de trechos no jingle com insinuações de que os adversários do
representado estão manipulando dados ou produzindo pesquisas eleitorais falsas
configuram conteúdo calunioso, difamatório e injurioso.
 - Recurso conhecido, porém desprovido.
(Representação n 27231, ACÓRDÃO n 27231 de 05/10/2012, Relator(aqwe) JOÃO
GABRIEL FURTADO BAPTISTA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo
111, Data 05/10/2012)

 
Nesse compasso, resta evidenciada a existência de elementos que evidenciam a probabilidade

do direito invocado.
O perigo de dano decorre da possiblidade de perpetuação das ofensas proferidas, por meio da

reiteração do compartilhamento do vídeo em que registradas.

 
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, pelas razões acima invocadas, para o

fim de determinar aos representados que se abstenham de divulgar/postar/veicular/compartilhar o vídeo
constante do id. 16835845, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada prática
acima vedada, em caso de descumprimento da presente liminar.

 
Observe o Cartório:
1. A citação dos representados para apresentação de defesa, no prazo de 2 (dois) dias, por

mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais
meios previstos no Código de Processo Civil (art. 11, I, da Resolução TSE 23.608/20019).

2. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, determina vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de 1 (um) dia, devendo ser observado o disposto no art. 12, § 7º, da Resolução n.
23.608/19.

Tudo feito e certificado, voltem os autos conclusos.
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