
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600614-70.2020.6.05.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAISE DE OLIVEIRA CARDOSO - BA62523 
REPRESENTADO: WALTERLEY KUHIN DOS SANTOS 
  
  
  
 

Trata-se de ação nomeada como “REPRESENTAÇÃO POR FAKENEWS”, envolvendo as partes indicadas no cabeçalho, todas qualificadas nos autos. A

parte representante narra, em suma, que:

 
“O representado apresentou noticia inverídica acerca do pleito eleitoral, que prejudica diretamente o representante. Ocorre que neste dia, este Juízo deferiu

medida liminar requerida pelo Ministério Público Estadual, determinando que todos os participantes do pleito eleitoral da majoritária se abstenham de

realizar, promover, dentre outras condutas, atos de propaganda eleitoral que contrariassem as orientações do Parecer Técnico COE Saúde nº 20/2020,

inclusive a realização de carreatas acompanhadas de pessoas a pé: Portanto, em momento algum impedindo a realização de carretas, apenas enfatizando

que elas devem se constituírem apenas de CARROS, evidentemente, e não de pessoas a pé acompanhando os carros. Porém, manchete divulgada neste

mesmo dia, por um importante meio de divulgação da cidade, o blog Walterley Kuhin com endereço: https://blogdowalterley.com.br/2020/11/07/sr-do-bonfim-

justica-eleitoral-proibepasseatas-e-carreatas-nomunicipio/?utm_source=WhatsApp&utm_medium=IM&utm_campaign=share Apresenta a seguinte manchete

“Sr do Bonfim: Justiça Eleitoral proíbe passeatas e carreatas no município (...)”

 
Ao final, requer medida liminar nos seguintes termos: “c) O deferimento da liminar, para que o Representado retire do ar a notícia com título inverídico e se

retrate no mesmo meio informativo imediatamente informando que não existe tal proibição de carreata, nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97; ”

 
Juntou documentos.

 
Era o necessário a se relatar. Passo a decidir.

 
O pedido de liminar deve ser indeferido.

 
Vejamos, primeiramente, como dispõe a legislação acerca do tema:

 
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.                (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 1o  (VETADO)              (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 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).                (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 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)

 

D E C I S Ã O
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Registro, inicialmente, que para a retirada de conteúdos da internet é preciso que eles traduzam “agressões” ou “ataques”, justamente para não se tolher,

indiscriminadamente, o sagrado direito constitucional à liberdade de expressão.

 
No caso em apreço, este juízo não vislumbrou, ao menos neste exame preliminar, respaldo legal para retirar a publicação do site indicado, sobretudo pela

não caracterização da chamada “fake news”.

 
Pode-se dizer que a manchete esteja mal redigida ou até incompleta, mas no próprio texto abaixo da manchete o representado esclarece que “a Justiça

Eleitoral decidir pela proibição de passeatas e carreatas acompanhadas por pessoas a pé em todo o município” (sem grifos no original). Além disso,

disponibilizou, ao final do texto, a íntegra da decisão, para que os leitores pudessem conferir o seu conteúdo.

 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

 
Intimem-se. Notifique-se a parte representada para, querendo, e dentro do prazo da lei, apresentar defesa. Havendo preliminares na peça de defesa, ouça-

se o representante.

 
Findo o prazo, dê-se vista ao MP, para parecer final.

Senhor do Bonfim-BA, na data da assinatura digital.
 

(assinado digitalmente)
 

TARDELLI BOAVENTURA
Juiz da 45ª Zona Eleitoral
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