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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

GABINETE DO JUIZ FREDDY CARVALHO PITTA LIMA 

 

 

REFERÊNCIA-TSE : 0600135-91.2020.6.05.0105

PROCEDÊNCIA : Piatã -  BAHIA

RELATOR : FREDDY CARVALHO PITTA LIMA 

 

RECORRENTE: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
RECORRIDO: MOZART MACEDO XAVIER

 

REFERÊNCIA-TRE          :

 

 

VOTO

 

Na sessão de 20 de setembro de 2020, após o voto do Relator, Des. Roberto Maynard Frank, negando
, pedi vista dos autos pedi vista dos autos e para proferir voto divergente.provimento ao recurso

O ponto fulcral do recurso   reside na realização de propaganda eleitoral negativa antecipadasub examine
veiculada mediante imagem postada na rede social facebook do recorrido,  , emMozart Macedo Xavier
desfavor do recorrente Marcos Paulo Santos Azevedo.

Ouso discordar do Douto Relator no que tange à propaganda eleitoral negativa antecipada perpetrada pelo
recorrido.

Do exame cauteloso dos autos e de todo o acervo probatório nele existente, verifico que a decisão zonal
merece reforma, uma vez que restou demonstrado o manifesto caráter eleitoral da propaganda fustigada.
Explico melhor.

Da análise do vídeo  , produzido e postado pelo recorrido, penso que o conteúdo postadoID 12244732
revela a ocorrência de propaganda negativa.

Com efeito, durante o período eleitoral, admite-se a veiculação de críticas, desde que não ultrapassem os
limites do questionamento político e do natural jogo de ideias e descambe para o insulto pessoal ou para
agressões e ofensas que importem em degradação e aviltamento do candidato.

Entendo, portanto, que a livre exteriorização do pensamento não pode ser concebida como um direito
absoluto, devendo a prática de eventuais abusos cometidos serem coibidas, sobretudo, quando tem o
intuito de degradar e de ridicularizar a imagem do adversário político, ainda quem em fase de
pré-candidatura.

O art. 243, IX do Código Eleitoral preceitua que:

Art. 243. Não será tolerada propaganda:
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(...)

IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública.

 

Na situação em epígrafe, tenho que a propaganda hostilizada ultrapassa os limites do mero
questionamento político, violando a legislação de regência, devendo, portanto, ser rechaçada, conforme
verifica-se do teor da seguinte declaração (foto  ):ID 12244732

“Eu sabia que essa corja não ficava 8 anos sem meter mão no dinheiro público!!!
PREJUÍZO DE QUASE 2 MILHÕES DE REAIS PARA A POPULAÇÃO DE PIATÃ". No
Município de Piatã, o Prefeito Edwilson Oliveira Marques não deixou recursos em caixa
suficientes para quitar despesas que foram realizadas em 2016, mas que só seriam pagas
em 2017, promovendo prejuízo de R$ 1.946.639,15 nas contas públicas, diante da
irregularidades, o gestor recebeu multas, uma de R$ 2 mil e outra no valor equivalente a
12% dos subsídios anuais" GESTÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
MARCOS PAULO DESSE TIPO DE PROFESSOR PIATÃ NÃO PRECISA MAIS"

 

Conforme o entendimento assentado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: "A divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 22.9.2017).

Neste sentido, também é a linha de intelecção firmada por este Regional,   do seguinte julgado:  ex vi

 

Recursos. Representação. Propaganda eleitoral antecipada.  Procedência.  .Facebook
Utilização de expressão de cunho pejorativo. Intuito de degradar e de ridicularizar a
imagem do então prefeito adversário. Promoção de pré-candidaturas por meio de
ofensa à honra de terceiro. Direito à liberdade de expressão. Relativização.
Responsabilidade configurada. Imposição de multa. Manutenção das penalidades. 

1. A utilização, em postagem na rede social Facebook, de expressões degradantes  e
ofensivas a então prefeito, com o intuito claro de beneficiar futuras candidaturas,
configura propaganda eleitoral antecipada negativa, vedada pelo art. 36 da Lei nº
9.504/97;

2. Por não ser absoluto, o direito à liberdade de expressão pode ser relativizado no caso
concreto, para que também sejam assegurados outros valores tão importantes para a
democracia, como a isonomia entre os pré-candidatos, a higidez do pleito e os direitos
da personalidade dos atores políticos;

3.  Recursos a que se negam provimento.

(RECURSO ELEITORAL nº 42-05.2016.6.05.0046, ACÓRDÃO nº 303 18.04.2018,
Relator(a) PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA). (grifos nossos).

 

Pelo exposto, peço vênia para divergir do voto do Eminente Juiz Relator e votar peloprovimento do
para reformar a sentença proferida pelo Juízo Zonal, julgando procedente o pedido em face dorecurso, 
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recorrido, condenando-o, individualmente, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

É como voto.
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