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DECISÃO

 

Trata-se de Representação Judicial por Propaganda Irregular, com pedido de liminar, ora deduzida
por Márcio Moreira da Silva contra Marcelo Sena Silva, pela prática de propaganda eleitoral
irregular praticada por meio do aplicativo Whatsapp.

Em sua peça inaugural, o representante noticia a veiculação, pelo representado, de propaganda
irregular negativa via aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, no grupo denominado
“Carcará do Sertão 15111”, consistente na divulgação de imagens que o associam à prática de
condutas criminosas, o que seria inverídico e ofensivo.

Aduz, na oportunidade, a configuração da irregularidade da propaganda, em se considerando a
ofensividade das assertivas declaradas, bem como a sua veiculação em grupo de Whatsapp
composto por cerca de 200 participantes.

Afirma que a imagem foi indevidamente alterada com recursos gráficos para incluir a foto do
representante, já que ele não se encontra naquela situação, já que todas as sua certidões
criminais são negativas.

Invocando os requisitos autorizadores da tutela de urgência, requer a concessão de medida
liminar para “determinar ao representado a imediata retirada das veiculações irregulares em foco,
abstendo-se de proceder a novos atos de similar conteúdo, sob pena de multa diária”.

É o relatório. Decido.

O caso é deferimento da medida liminar vindicada.

Com efeito, a análise das fotografias que instruem a petição inicial evidencia que o conteúdo das
postagens contidas no grupo “Carcará do Sertão 15111”, hospedado no aplicativo Whatsapp, tem
forte potencial para configurar propaganda eleitoral negativa, fortemente lesiva da imagem do



candidato representante.

É que atribuir a quem quer que seja a pecha de haver cometido os crimes de formação de
quadrilha e de receptação, desborda os limites da razoabilidade e da mera crítica política para
constituir – tudo indica – ofensa à honra e à imagem do candidato junto ao eleitorado que acessa
ou pode vir a acessar tal conteúdo, mormente diante do alto grau de dinamismo da veiculação
das mensagens pelo referido aplicativo.

Ainda em um juízo preliminar, o fato de haver um suposto indiciamento do representante pela
prática dos crimes que lhe são imputados nas propagandas impugnadas não elide a natureza
potencialmente ilícita das postagens, já que mero indiciamento não importa em reconhecimento
de culpa.

Em verdade, malgrado não se olvide que as normas que regem o sistema jurídico eleitoral devem
ser interpretadas com reverência ao Estado Democrático de Direito – o que significa ser inviável
blindar os postulantes a cargos públicos de críticas, ainda que veementes, e de questionamentos
de seus adversários –, algum temperamento há de haver, quando se adentra o campo das
ofensas.

É dizer: é salutar que se exerça a tão festejada liberdade de expressão, preservando-se o nível das
colocações, de sorte que seja preservado o respeito às diversidades e adversidades.

Nessa perspectiva, tudo leva a crer que se está diante de publicações que ultrapassam aquilo que
se entende por meras críticas políticas, desbordando os limites do embate político, desviando-se
para ofensas pessoais, com a construção de um quadro fático fortemente indicativo da prática de
propaganda eleitoral não tolerada pelo sistema jurídico (Código Eleitoral, art. 243, IX).

Assim, os indicativos apresentados nos autos conduzem à ilação de que há grande possibilidade
de que, por ocasião do proferimento da decisão final, seja reconhecida a existência do direito de
que a parte autora entende ser titular.

No que tange ao periculum in mora, é inquestionável que irregularidades como a indicada
guardam forte potencial para causar reflexos na higidez do pleito e na paridade entre os
candidatos, na medida em que a continuidade da veiculação de tais propagandas guarda grande
potencial para denegrir de forma irremediável a imagem do candidato perante o eleitorado.

No entanto, é fato notório que as mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp só
podem ser apagadas pelo remetente após alguns minutos, de sorte que, a esta altura, não há
mais qualquer providência que possa ser adotada pelo representado, a fim de retirar as
fotografias impugnadas da rede de mensagens instantâneas.

Mas nada impede ao Poder Judiciário, munido do poder geral de cautela previsto no art. 297 do
CPC, determinar “as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Esta
norma, ao lado do art. 139, IV, do CPC[1], constituem vetores de implementação do princípio da
efetivação da tutela jurisdicional, sem o qual restariam inócuas muitas das decisões judiciais,
assim como no caso concreto.  

Nesta linha, embora a parte autora não tenha indicado o aplicativo Whatsapp para compor o polo
passivo da demanda, entendo que é cabível a sua notificação, para que efetive a retirada das
postagens impugnadas, dentro do poder geral de cautela e do princípio da efetividade das
decisões judiciais anteriormente mencionados.  

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a retirada das postagens
impugnadas do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, a ser procedida pelo próprio
aplicativo, que, para tanto, deverá ser notificado, a fim de que cumpra a ordem no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.



Proceda-se à citação do representado para, querendo, oferecer sua defesa, em 48 horas, nos
termos do art. 96, §5º da Lei das Eleições.

Notifique-se, por fim, o Ministério Público Eleitoral para que oficie no feito.

Salvador, 4 de setembro de 2018.

 

[1] Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária;

 

 

Salvador, 4 de setembro de 2018.
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