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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE GOIÂNIA GO 

------------------------------------------------------------------------------------------------
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600248-52.2020.6.09.0002 / 2ª ZONA ELEITORAL DE GOIÂNIA GO 
  
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO GOIÂNIA EM UM NOVO MOMENTO, VANDERLAN VIEIRA CARDOSO 
  
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO34601, DYOGO
CROSARA - GO23523 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - GO34601, DYOGO
CROSARA - GO23523 
  
REPRESENTADO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 D E C I S Ã O
 

Trata-se de Representação Eleitoral por irregularidade na
propaganda,  sob o fundamento de que o Representado está divulgando
amplamente na internet, de forma indevida,  conteúdo ofensivo e negativo
à imagem do Representante, através de envio de vídeo pelo aplicativo de
mensagens instantâneas “WhatsApp”, na rede social Instagram, e no website
de divulgação de vídeos “YouTube”.

Ao final, requer a  concessão de liminar, para determinar que o
WHATSAPP, FACEBOOK e o GOOGLE efetuem, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa, a exclusão do vídeo que está sendo veiculado no aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp, bem como no website de publicação de
vídeos YouTube, dentre outras providências.

DECIDO.
A legislação eleitoral não tem por objetivo proibir ou coibir a

liberdade de informação e/ou expressão e sim evitar abusos. Portanto, a
propaganda na internet, seja positiva ou negativa, também sofre restrições,
quando inobservada a norma. 

Nos termos da legislação para Eleições 2020, a propaganda
eleitoral é permitida a partir do dia 27 de setembro do ano da eleição 
podendo se dar por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais
aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por candidatos, partidos políticos, coligações ou qualquer pessoa natural,
desde que não contratem impulsionamento ou disparo em massa de conteúdo
(Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 2º e 28º).
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No entanto, a livre a manifestação do pensamento durante a
campanha eleitoral por meio da internet não pode ferir  o disposto no artigo
29, II, § 3º, da Resolução TSE 23.610/2019, que tem fundamento do artigo 5º,
X, da Constituição Federal, que resguarda a dignidade da pessoa humana.

Em uma análise perfunctória dos documentos de comprovação que
instruem a presente, denota-se que as postagens impugnadas trazem
conteúdo que ultrapassa os limites da liberdade individual de expressão do
Representado,  infringindo, inclusive,  a norma do art. 242 do Código Eleitoral,
já que emprega meio publicitário que pode ocasionar estado mental,
emocional ou passional ao eleitor, podendo induzi-lo  erroneamente,  situação
que impõe a restauração do equilíbrio.

Presente, destarte, o “fumus boni iuris”. Já o “periculum in mora”
ressoa evidente, na medida em que a permanência da postagem poderá
resultar em prejuízo eleitoral, sem reparação.

Registra-se que, por ora, a liminar  restringe-se ao bloqueio do
conteúdo, sendo que  a exclusão definitiva, será decidida após a oitiva do
Representado.

Desse modo, e considerando o disposto no art. 57-D, §3º, da Lei nº
9.504/97, DEFIRO A LIMINAR a fim de determinar ao Cartório Eleitoral a
intimação do Representado e dos responsáveis pelo sítios de armazenamento
das mídias (WHATSAPP, FACEBOOK, GOOGLE,  INSTAGRAM e
YOUTUBE) para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), providenciem o bloqueio e
i n d i s p o n i b i l i d a d e  d a s  p u b l i c a ç õ e s  e n c o n t r a d a s  n o s
localizadores (URLs) indicados na petição inicial.

Citem-se para apresentar defesa no prazo de 48 horas.
Após, ouça-se o Ministério Público Eleitoral.
Goiânia, 22 de novembro de 2020.
 

 

LEONARDO APRIGIO CHAVES
Juiz da 2ª Zona Eleitoral
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