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JUSTIÇA ELEITORAL
 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600395-57.2020.6.05.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM
BA
REQUERENTE: ELEICAO 2020 LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR PREFEITO, LAERCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIANA DA SILVA SANTANA - BA36615, MARAISA DA SILVA SANTANA -
BA28429
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSEMAR SANTANA - BA18783, MAIANA DA SILVA SANTANA - BA36615,
MARAISA DA SILVA SANTANA - BA28429
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: RAONI CEZAR DINIZ GOMES - PE37680
 
 

D E C I S Ã O / M A N D A D O

Vistos etc.

 

Trata-se de ação nominada “REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA” envolvendo as
partes indicadas no cabeçalho, com a seguintes exposição fática:

 

“O REPRESENTADO, como de costume nos pleitos eleitorais que disputa, desta vez por meio de “live” transmitida em seu canal do
YouTube e pelo seu perfil da Rede Social no Facebook, cujos URLs identificadores são, respectivamente:
https://youtu.be/Xov_b6snZEo e https://www.facebook.com/carlosbrasileiro13, ofendeu o REPRESENTANTE, seu adversário nestas
eleições, atribuindo-o fato ofensivo a sua reputação, ato que viola as normas prescritas na Legislação Eleitoral e fere a honra e a
igualdade de oportunidade entre os candidatos.

A transmissão ao vivo na qual a ofensa fora proferida ocorreu em 19 de outubro de 2020, conforme indicado nos posts disponíveis
nas redes sociais do REPRESENTADO, como se observa abaixo e no documento anexo:

 

Ressalte-se que a referida “live” foi retirada do ar logo em seguida à sua transmissão nas redes sociais acima indicadas, claramente
com intuito de encobrir as infrações praticadas. Ocorre que, como demonstrado no vídeo disponível por meio do link
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1BpXOX-chiKGi02dVw7_5eIKtw_ZW5X9 (drive de armazenamento), no qual consta
gravação completa da transmissão, é possível observar, à 1: 01’:52” (uma hora, um minuto e cinquenta e dois segundos) a nítida
ofensa proferida contra o REPRESENTANTE, na tentativa de ofender a sua imagem, conforme demonstrado a seguir e degravado no
documento anexo, juntamente com outros trechos do vídeo em questão:

 

“A outra mentira, o nosso candidato vinte e cinco, um jovem que uma certa oportunidade saiu fugido de Bonfim, com um carro que
o tio dele que foi preso recentemente, tinha dado a ele de presente. Disse que os nossos familiares, vão na noite anterior para a fila
da central da..., de marcação de exame e consulta para garantir seu exame e consulta.”
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Ao final, pugnou pelo deferimento de medida liminar nos seguintes termos:

 

“A concessão imediata de tutela antecipada de urgência, para determinar o DIREITO DE RESPOSTA AO REPRESENTANTE, NOS
TERMOS DO ART. 58 e 58-A DA LEI DAS ELEIÇÕES, bem como, seja ainda concedida tutela inibitória, a fim de impedir a novas
ofensas à honra do candidato, por meio de internet ou qualquer outra forma, sob pena de multa. Pelo REPRESENTADO. A
relevância do direito invocado decorre da demonstração inequívoca da abusividade da declaração trazida à baila no corpo da
presente exordial, bem como dos documentos anexos, porque afronta aviltantemente os ditames da Legislação Eleitoral. Os prejuízos
decorrentes da veiculação da referida ofensa ao candidato REPRESENTANTE, por sua vez, serão de difícil reparação, uma vez que
claramente influenciam para o desequilíbrio do pleito, por se consubstanciarem em inequívoca vantagem eleitoral para o
REPRESENTADO;

Juntou documentos, dentre eles, o vídeo contendo a anunciada ofensa (Id. 20060039).

Notificado para responder em 24 horas, a parte representada afirma, em suma, que “A live citada pelo
Representante nada mais é que um comício digital realizado através da rede social Youtube, que acontece naquele momento e para
aqueles que ali estão presentes virtualmente, não sendo mais veiculada em momento posterior, o que em nada se assemelha com
propaganda eleitoral na internet. Isso porque, diferente da transmissão ao vivo, a propaganda eleitoral pode ser veiculada por várias
vezes e ficar disponível por tempo indeterminado, podendo até ser impulsionada nas redes sociais. ”.

 

Era o necessário a se relatar. Passo a decidir.

 

O pedido deve ser acolhido.

 

Inicialmente, vejamos como dispõe a legislação acerca do tema:

 

Lei nº 9.504/97: 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.

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:

IV - em propaganda eleitoral na internet:             (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até quarenta e oito horas após sua
entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente
contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa;               (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

 

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em
que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva;              (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de
multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto
no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. **

 

 

Examinando petição inicial e contestação, verifico de plano que não há controvérsia acerca das afirmações
feitas: o representado não nega que tenha feito as afirmações indicadas pela parte representante.
Sustenta, apenas, a “impossibilidade jurídica do pedido”, por considerar que não se tratou de “propaganda
eleitoral”, mas sim de comício; e que sua fala estaria coberta pela liberdade de expressão.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art347
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A tese da “impossibilidade jurídica do pedido” não se sustenta, porque a lei garante o direito de resposta
quando o candidato for atingido, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

No caso, a parte representante provou que a ofensa teria ocorrido por meio do canal do ofensor no
YouTube, um veículo de comunicação social, ao passo em que a lei não exige que a ofensa deva ter
ocorrido em “propaganda eleitoral”, embora, sabidamente, em tempos de pandemia, "lives" ou comícios
virtuais são inegavelmente uma ferramenta de propaganda eleitoral.

 

O segundo argumento da mesma forma não se sustenta, na medida em que a Constituição Federal
garante a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo protege o direito à imagem. É lição primária: “o
direito de um termina quando começa o direito do outro”. Ninguém pode, sob o manto da liberdade de
expressão, sair por aí dizendo o que pensa e ofendendo as pessoas, sem que se submeta aos freios da lei.

 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para:

 

a) determinar à parte representada que se abstenha de afirmar, em qualquer meio de comunicação
(rádio, carro de som, anúncios em discursos, comícios, lives, propaganda eleitoral, etc), que o candidato
LAÉRCIO JR. ou “o candidato 25” (ou por qualquer outra forma de menção que aponte para o referido
candidato) teria “saído fugido de Bonfim, com um carro que o tio dele, que foi preso recentemente, tinha
dado a ele de presente” ou afirmações que traduzam o mesmo sentido dessa frase;

 

b) conceder à parte representante o direito de resposta, mediante divulgação, em “live” a ser feita pelo
ofensor em seu canal no YouTube, em até 48 horas após a entrega da resposta em mídia física, e deverá
o ofensor empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado
nos termos referidos no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, observando-se o mesmo horário, página eletrônica,
e outros elementos de realce usados na ofensa.

 

A resposta da parte representante deverá ocupar, no máximo 1'00'' (um minuto), correspondente ao
mínimo legal (art. 58, §3º, III, “a”, da Lei nº 9.504/97) e deverá ficar disponível para acesso pelos
usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem
considerada ofensiva (art. 58, §3º, IV, “b”, da Lei nº 9.504/97).

 

Caso a parte representante tenha alguma dificuldade em “entregar a mídia física” (como previsto na lei),
poderá juntar o arquivo respectivo nestes autos, cuidando o cartório de intimar o representante legal do
ofensor, para providências.

 

O não-cumprimento integral ou em parte desta decisão sujeitará o infrator, conforme determina o art. 58,
§8º, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), duplicada em
caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 do Código Eleitoral

 

Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral, para as providências de sua alçada.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art347
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Senhor do Bonfim, na data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

TARDELLI BOAVENTURA

Juiz da 45ª Zona Eleitoral


