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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 

ACÓRDÃO Nº 060022955

RECURSO ELEITORAL Nº 0600229-55.2020.6.18.0015. ORIGEM: BOM JESUS/PI (15ª ZONA

ELEITORAL)

Recorrente: Alcindo Piauilino Benvindo Rosal

Advogado: Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI: 5.453)

Recorrentes/Recorridos: Cledja Moreno Benvindo, Lucas Fonseca Lustosa e Marcos Antônio Parente

Elvas Coelho

Advogados: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314), Giovana Ferreira Martins Nunes Santos

(OAB/PI: 3.646) e Henrique Figueiredo Fonseca Coelho (OAB/PI: 9.129)

Recorridos: Nestor Renato Pinheiro Elvas, Alcindo Piauilino Benvindo Rosal e Coligação BOM JESUS

MERECE O MELHOR (MDB-15, PP-11, PT-13)

Advogado: Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI: 5.453)

Relator: Juiz Teófilo Rodrigues Ferreira

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA INTERNET. REDE

SOCIAL. DIREITO DE RESPOSTA. DEFERIMENTO NA

PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSOS. 1. RECURSO

INTERPOSTO PELOS REPRESENTANTES. O artigo 22 da

Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe que, “contra sentença proferida

por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso, nos autos

da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao

recorrido o oferecimento de contrarrazões”. Recurso protocolado sete

segundos após o prazo de um dia a contar da publicação da decisão.

Recurso intempestivo. Não conhecimento. 2. RECURSO

INTERPOSTO PELO REPRESENTADO. Não há nulidade da

sentença por indicação equivocada de dispositivo de lei, ainda mais

quando da análise da fundamentação é possível aferir harmonia com o

decidido de forma expressa, não se verificando qualquer alegação de
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prejuízo ( ), pelo contrário, as contrarrazõespas de nullité sans grief

apresentadas trazem argumentações e impugnações do Representado

de onde se extrai que obteve a plena compreensão do quanto decidido,

sendo que, nem de longe, poderia se aduzir a compreensão equivocada

da decisão a partir do ocorrido. Consta dos autos vídeo com o

conteúdo da propaganda impugnada e sua respectiva localização

específica na web (URL), de onde se afere a responsabilidade do

representado por replicar o conteúdo original (ou permitir a sua

realização) em sua rede social, daí a desnecessidade de citação, como

litisconsorte passivo necessário, do veiculador originário da

propaganda. Publicação de mensagem caluniosa e sabidamente

inverídica na rede social instagram do representado, propalando

notícia falsa capaz de induzir o eleitorado em erro, na medida em que

afirmou que os representantes veiculariam pesquisa eivada de

falsidade por ser realizada por empresa supostamente “exclusiva” de

Partido ao qual integram por meio da Coligação. Propaganda eleitoral

que imputa a prática de crime de divulgação de pesquisa eleitoral

fraudulenta prevista no art. 33, § 4º, da LE. Sentença mantida.

Concessão do direito de resposta. Veiculação da resposta no mínimo

do dobro do tempo, “tem relação com a eficácia do direito de resposta,

seja para garantir que a palavra do ofendido seja difundida, seja para

servir de baliza ao ofensor para que o fato não se repita” (trechos do

voto do Min. Henrique Neves Da Silva, em Acórdão na Representação

nº 187987 de 02/08/2010). Não há necessidade de aguardar o trânsito

em julgado da decisão para a divulgação da resposta devidamente

analisada pelo Juízo . Inteligência do art. 257 do CE c/c o art. 58,a quo

§ 3º, IV, “d”, da Lei 9.504/97. Recurso conhecido, porém improvido.

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA,

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR a

questão de ordem arguida pelo advogado Rodrigo Augusto da Costa, NÃO CONHECER do recurso

interposto pelos representantes, CONHECER do recurso interposto pelo representado e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, na forma do voto do Relator, e, por maioria, vencido o Relator, DAR imediato

cumprimento à decisão, no prazo de 48 horas, a partir da publicação do acórdão em sessão, na forma do

voto divergente do Desembargador Erivan José da Silva Lopes.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina, 23 de outubro

de 2020.

 

JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA

Relator
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R E L A T Ó R I O

O SENHOR   JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA(RELATOR): Senhor Presidente,

Senhores Juízes, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores advogados e demais pessoas,

Trata-se de recursos interpostos pelas partes em face da sentença de primeiro grau que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONCEDER direito de resposta aos

requerentes em face do requerido ALCINDO PIAUILINO BENVINDO ROSAL, determinando que este

conceda espaço em sua rede social para publicação de resposta elaborada pelos requerentes, no prazo de

48 horas a contar do recebimento da resposta.

O primeiro recorrente (representado), Alcindo Piauilino Benvindo Rosal sustenta que não há

qualquer comprovação da anuência ou da autorização do Recorrente de forma a permitir e/ou divulgar a

propaganda eleitoral objurgada emanada do perfil pessoal do Sr. Matheus Rosal na rede social do

“Instagram”.

Sustenta que “a recorrida nomeou, por diversas vezes na petição inicial, como

“REPRESENTADO MATHEUS ROSAL”. Ocorre que o representado Matheus Rosal jamais foi citado

para se defender, no processo principal”. 

Acrescenta que “o Recorrente jamais anuiu com a publicação realizada pelo

usuário@matheusrosallucienesouza, quanto ao conteúdo propagandístico vergastado. O que ocorreu foi

uma menção/marcação automática”.

Sustenta, ainda, a nulidade da condenação por se reportar a inciso que não se trata de direito de

resposta, bem como questiona que “a condenação deveria ser igual – ou seja, manter um story durante o

prazo normal e não haver a dobra com base em fundamento inexistente”.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de direito de resposta por tudo

ora alegado em sede recursal, bem como condenar a parte recorrida a litigância de má-fé por desvirtuar o

texta da resposta.

Em contrarrazões, os recorridos/representantes sustentam que a decisão em direito de resposta

deve ter efeito imediato, refutam a alegação de necessidade de litisconsorte passivo e alegam que “mesmo

sendo conta de perfil não privada, qualquer tipo de postagem no story com a marcação/menção do “@”

somente é repostada por ato de vontade própria do dono daquela conta marcada”.

Afirmam que “não deve ser mencionada a exigência de litisconsórcio passivo necessário, mas

sim em litisconsórcio facultativo, cabendo ao Representante da demanda ajuizar em face de outros

possíveis autores da conduta ilícita de propagar fake news, caso queira, de modo que não impede e nem

prejudica o julgamento contra quem fora movido”.

Num. 5710070 - Pág. 3



Por fim, pugnam pela manutenção da sentença “com a consequente condenação para o

Recorrente conceder o direito de resposta aos Recorridos por meio de story que deverá ser publicado na

página do Sr. Alcindo Piauilino Benvindo Rosal e lá permanecer durante o tempo de pelo menos 48

(quarenta e oito) horas, e na hipótese de descumprimento, mesmo que de modo parcial, o pagamento

pelo Recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa”.

Os representantes Cledja Moreno Benvindo, Lucas Fonseca Lustosa e Marcos Antônio Parente

Elvas também apresentaram recurso adesivo buscando “a imediata intimação do Sr. Alcindo Piauilino

Benvindo Rosal a conceder espaço em sua rede social para publicação de resposta dos requerentes, no

prazo de 48 horas a contar do recebimento da resposta, que se encontra inserida nos autos do Processo 

(DIREITO DE RESPOSTA) Nº. 0600229-55.2020.6.18.0015 –PJE, junto ao ID 13173612, sem que haja

qualquer juízo de valor ou censura prévia ao conteúdo da resposta elaborada.”

Em contrarrazões, os representados pugnaram pelo não conhecimento do recurso adesivo diante

da sua intempestividade.

Houve pedido de antecipação de tutela, em autos apartados, formulado por Cledja Moreno

Benvindo, Lucas Fonseca Lustosa e Marcos Antônio Parente Elvas em face da sentença proferida pelo

Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral.

Na mesma data, determinei a Secretaria Judiciária que providenciasse, junto à respectiva Zona

Eleitoral, certidão de tempestividade (ou intempestividade) de eventuais recursos protocolados pelas

partes nos autos a que se vincula o citado pedido de antecipação de tutela.

Os representantes juntaram despacho do Juiz da respectiva Zona Eleitoral, nos seguintes termos:

“R.h. Vistos, etc... Recebo o recurso adesivo de id. 15840068, eis que próprio e tempestivo (...)”.

Decorridos 5 (cinco) dias sem apresentação de certidão pelo respectivo cartório e diante do

despacho do Juiz Eleitoral, analisei o pedido de Antecipação de Tutela deferindo parcialmente o pleito

para suspender a exigência contida na sentença vergastada de “aguardar o trânsito em julgado da decisão

para, somente após, analisar o texto da resposta”.

Ocorre que, às 10h14m do mesmo dia, houve juntada de certidão do Cartório Eleitoral indicando

a data das publicações das decisões em Mural, de onde se extrai o seguinte trecho:

“CERTIFICO, em reposta ao despacho de ID nº 55352170 (...) Que o Recurso adesivo de ID nº

15840068 foi protocolado em 14 de outubro de 2020, às 00:00:07, sete segundos após o prazo de

um dia a contar da publicação da Decisão de ID nº 15295972”.

Assim, diante da intempestividade do recurso a que se vinculava o pedido e, nos termos do art.

22 da Res. TSE nº 23.608/2019, reconsiderei a decisão proferida e indeferi o pedido de Tutela Recursal

Antecipada em Caráter Antecedente.

Num. 5710070 - Pág. 4



Instado a se manifestar, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo NÃO CONHECIMENTO

do recurso adesivo manejado por CLEDJA MORENO BENVINDO, LUCAS FONSECA LUSTOSA e

MARCOS ANTONIO PARENTE ELVAS COELHO, diante da sua intempestividade. Manifestou-se,

ainda, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto por ALCINDO PIAUILINO

BENVINDO ROSAL, mantendo-se íntegra a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

 

V O T O

O SENHOR   JUIZ TEÓFILO RODRIGUES FERREIRA(RELATOR):

Senhor Presidente, inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelos recorrentes e recorridos,

I - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO DO REPRESENTADO

Trata-se de pedido de tempo formulado pelo advogado do representado para manifestação sobre

sustentação oral realizada pela advogada dos representados por entender irregular diante da

intempestividade do recurso por eles aviados. Sr. Presidente, na linha do entendimento proferido pelo

Procurador Regional Eleitoral, aqui em sessão, entendo pelo indeferimento da questão de ordem

levantada, pois se trata de tempo conferido para a causídica para manifestação como recorrida. Além do

que, as contrarrazões juntadas são tempestivas.

Assim, VOTO pela rejeição da questão de ordem arguida.

II- DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS

REPRESENTANTES

Em contrarrazões, o representado pugna pelo não conhecimento do recurso adesivo diante da sua

intempestividade.

Eis o artigo pertinente da Resolução TSE nº 23.608/2019 que dispõe sobre representações,

reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições:

 Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,

 nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o

oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei

. nº 9.504/1997, art. 96, § 8º) Grifei

Consta dos autos certidão do Cartório Eleitoral indicando a data das publicações das decisões em

Mural Eletrônico, de onde se extrai o seguinte trecho:

“CERTIFICO, em reposta ao despacho de ID nº 55352170 (...) Que o Recurso adesivo de ID nº

15840068 foi protocolado em 14 de outubro de 2020, às 00:00:07, sete segundos após o prazo de

um dia a contar da publicação da Decisão de ID nº 15295972”.
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Desse modo,    pelo não conhecimento do Recurso Adesivo diante da sua manifestaVOTO

intempestividade.

III – DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO:

Presidente, o recurso é cabível, tempestivo, interposto por parte legítima, razões pelas quais dele

conheço.

Inicialmente, alerto não haver que se falar em nulidade da sentença por indicação equivocada de

dispositivo de lei, ainda mais quando da análise da fundamentação é possível aferir harmonia com o

decidido de forma expressa, ou seja, percebe-se que o magistrado estava aplicando o art. 32, IV, “e”, da

Res. TSE nº 23.608/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, b) ao determinar que “a resposta dos

  requerentes deverá ser publicada por meio de story que será publicado na página do sr. Alcindo

Piauilino Benvindo Rosal e lá deverá permanecer por pelo menos 48 (quarenta e oito) horas”.

Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do STJ:

AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NÚMERO DA LEI APLICÁVEL.

ANÁLISE PELO TRIBUNAL, QUE CONSIDEROU MÍNIMO O ERRO E NÃO

PREJUDICADO O DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUDAMENTAÇÃO

 ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 463 E 535 DO CPC . NÃO-OCORRÊNCIA. 1.

Hipótese em que o Tribunal de origem analisou o auto de infração e concluiu que, apesar

da indicação errônea da legislação aplicável, não houve prejuízo à defesa e, portanto,

nulidade (pas de nullité sans grief). 2. O agente fiscal indicou os artigos aplicáveis, mas, em

vez de referir-se à Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís (CLTMSP –

 Decreto 2.609/1982), citou a Lei 2.609 /1982. De qualquer forma, "entre parênteses, fez

menção expressa ao aludido Decreto e também no bojo da exposição do fato que deu

origem ao auto de infração (...), indicou que a citada Lei encontra-se consolidada no texto do

Decreto". 3. A Corte Estadual julgou a demanda e fundamentou adequadamente seu

entendimento, o que afasta a alegada ofensa aos arts. 463 , II , e 535 do CPC . 4. Agravo

 Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 819011, T2 - 2ª Turma, Relator Min. Herman

Benjamin, julgado em 16/04/2009)

Portanto, afasto a nulidade arguida, pois evidente as normas aplicáveis, tanto que não se verifica

qualquer alegação de prejuízo (pas de nullité sans grief). De observar que as contrarrazões apresentadas

trazem argumentações e impugnações do Representado de onde se extrai que obteve a plena compreensão

do quanto decidido, sendo que, nem de longe, poderia se aduzir a compreensão equivocada da decisão a

partir do ocorrido.

Seguindo na análise, esclareço que consta dos autos, o vídeo com o conteúdo da propaganda

  impugnada com a respectiva localização específica na web (URL).

Quanto à alegação do recorrente de que não é responsável pela publicação da mensagem atacada,

pontuo, como bem observado pelo Procurador Regional Eleitoral, que o “conteúdo foi originariamente
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produzido por terceiro (que não integra esta lide). Porém, tal circunstância não afasta a autoria e a

responsabilidade do representado pela nova publicação que replicou o conteúdo original, nem é possível

acolher o impávido argumento de que ele não teria prévio conhecimento do post (já que, como dito antes,

ele mesmo o compartilhou em seu perfil). Assim, inequívoca a conduta atribuída ao representado”.

Além do mais, lembro que ontem, nos autos da Recurso Eleitoral nº 0600114-35.2020.6.18.0047,

de Relatoria do Juiz Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, este Regional entendeu pela aplicação de

multa a candidato por veiculação de postagem de simpatizante e, no citado processo, entendemos, por

unanimidade, que o representado teve ciência da propaganda na medida em que a “curtiu”. No caso dos

  autos, houve veiculação da propaganda em perfil do instagran do próprio representado.

Acrescente-se que não prospera a alegação do recorrente/representado quanto à necessidade de

citação, como litisconsorte, do Sr. MATHEUS ROSAL, por ser apontado como veiculador originário da

propaganda.

O fato é que, ao contrário do que afirma o recorrente, a peça de ingresso narra de maneira clara o

ato ilícito imputado ao representado, inclusive com a juntada de imagens da veiculação da propaganda

impugnada, em sua rede social, com a devida transcrição do trecho reputado ofensivo.

No ponto, vejam o que dispõe a Resolução TSE nº 23.608/2019:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob

pena de não conhecimento:

 I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso não seja alegada a

presunção indicada no parágrafo único do ;art. 40-B da Lei nº 9.504/1997

II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia e

horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado; e

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da

 postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada

para figurar como representado é o seu autor. (grifei)

  Assim, apresentados documentos de veiculação da propaganda em rede social do próprio

representado, não há que se falar em extinção da ação por ausência de citação do suposto elaborador

originário da postagem para compor a lide.

Assim, passo à análise da publicação impugnada para verificar eventual violação ao disposto no

art. 31 da Resolução TSE nº 23.608/2019, vejam:

 Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito de

 resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
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  indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58,

.caput)

Parágrafo único. Se o pedido versar sobre a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo

 reputado sabidamente inverídico, inclusive veiculado originariamente por terceiro, caberá ao

representado demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos que permitam concluir,

com razoável segurança, pela fidedignidade da informação.

Por oportuno, transcrevo os trechos da postagem impugnada:

“Foto de Cledja Moreno Benvindo ao lado dos seguintes dizeres: -Alô, Marcos? O homem

disparou. Vamos perder a eleição. O que eu faço?

Foto do Marcos Antônio Parente Elvas Coelho ao lado dos seguintes dizeres: - Calma Clecle.

O Amostragem é exclusivo do PSDB. Vamos divulgar uma pesquisa mentirosa segunda na TV

cidade verde ao meio dia dizendo que estamos 9 pontos a frente. Vamos enganar o povo!”.

De fato, no caso em exame, houve veiculação de mensagem caluniosa e sabidamente inverídica

 na rede social instagran do representado. 

Observe-se que, embora regularmente intimado, o representado não demonstrou a verificação

prévia de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,

nos termos do art. 31, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Como visto, referida propaganda demonstra que o representado propalou notícia falsa capaz de

induzir o eleitorado em erro, na medida em que afirmou que os representantes veiculariam pesquisa

eivada de falsidade por ser realizada por empresa supostamente “exclusiva” de Partido ao qual integram

por meio da Coligação “Pra Bom Jesus continuar avançando” (PSDB/DEM/PSD). 

Vejam o que dispõe o art. 33, §4º, da Lei de Eleições:

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a

um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Sobre o assunto, trago ementas de julgados do TSE:

 REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA.

  RÁDIO. IMPUTAÇÃO DE CRIME.  CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. Representação julgada

procedente. (Representação nº 1300, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação:

 PSESS - Publicado em Sessão, Data 24/10/2006)

 Direito de resposta. Propaganda eleitoral. 1. Pertinente é o deferimento do direito de resposta

diante de clara mensagem com afirmação sabidamente inverídica e insinuação maliciosa

que alcança a imagem do candidato da coligação representante.  2. Direito de resposta
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deferido. (Representação nº 1280, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Alberto Menezes Direito,

Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2006)

REPRESENTACAO. CAMPANHA ELEITORAL. CRITICA A POLITICA

 GOVERNAMENTAL. DIREITO DE RESPOSTA. INEXISTENCIA. 1. EM CAMPANHA

POLITICA A LINGUAGEM CONTUDENTE COMPOE O CONTRADITORIO DA PROPRIA

 DISPUTA ELEITORAL. 2. VEDADA E A CRITICA INVERIDICA, NOTADAMENTE SE

CONTEM ELEMENTOS QUE CONSTITUAM OBJETO DE CRIME. 3. A CANDENTE

MANIFESTACAO EXTERIORIZADA EM PROPAGANDA ELEITORAL DA OPOSICAO

CONTRA CERTA POLITICA GOVERNAMENTAL, AINDA QUE ACRE, ENQUADRA-SE

NOS PARAMETROS DA PROPRIA NATUREZA DO PLEITO ELEITORAL. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. (Representação nº 89, Relator(a) Min. Fernando Neves, Publicação:

 PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/08/1998)

Colaciono, também, ementa de julgado do TRE do Amapá:

DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL. AFIRMAÇÃO SOBRE

FABRICAÇÃO DE PESQUISA MEDIANTE NEGOCIATAS. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO JUNTO AO TRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD

CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO. OFENSA

CONFIGURADA. 1.  A afirmação de que pesquisa eleitoral foi fabricada, mediante

negociatas, com insinuação que atinge candidato, legitima a respectiva coligação a postular

o direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97. 2.  A impugnação de resultado

de pesquisa se faz perante o TRE, nos termos do art. 5º da Resolução-TSE nº 20.950/01, não se

admitindo, sem base em prova concreta, insinuações de fraude que atingem candidato. 3.  Direito

de resposta conhecido e provido. (TRE/AP - RECLAMACAO n 196, ACÓRDÃO n 1098 de

01/10/2002, Relator(aqwe) ANSELMO GONÇALVES DA SILVA, Publicação: SESSAO -

Publicado em Sessão, Data 01/10/2002 )

Portanto, constato que a propaganda eleitoral impugnada atribui aos representantes a prática de

divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta prevista no art. 33, §4º, da LE, ou seja, houve imputação de

fato que constitui crime, o que evidencia a feição de ofensa caluniosa.

Por relevante, entendo que a divulgação de informação caluniosa e manifestamente inverídica

não se coaduna com a garantia constitucional  de  livre manifestação do pensamento e direito à

informação,  posto não se tratarem de garantias absolutas. Entendimento diverso levaria

ao esvaziamento do conteúdo da norma proibitiva constante no art. 31 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

  Assim, quanto a alegação de que “a condenação deveria ser igual – ou seja, manter um story

durante o prazo normal e não haver a dobra com base em fundamento inexistente”, esclareço que a

sentença seguiu os exatos comandos estabelecidos no art. 32, IV, “e” da Res. TSE nº 23.608/2019, vejam:

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta relativo à

ofensa veiculada:
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(...)

IV - em propaganda eleitoral pela internet:

 (...) e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo, não inferior ao dobro em que esteve

disponível a mensagem considerada ofensiva, durante o qual a resposta deverá ficar disponível

para acesso pelos usuários do serviço de internet .(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, b)

Por relevante, transcrevo ementa de julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2010 - DIREITO DE RESPOSTA - INTERNET 1. Decadência - (...) 3. Inépcia da

Inicial - Apresentados documentos e mídia pela qual é possível verificar a gravação de entrevista

para sítio da internet a inicial reúne os elementos mínimos necessários para seu conhecimento.

Não sendo contestado o período de veiculação afirmado na inicial, o fato resta incontroverso. (...)

 5. Prazo da veiculação da resposta - Na internet, o direito de resposta deve ser veiculado em

prazo não inferior ao dobro do utilizado para veiculação da ofensa.  Inconstitucionalidade

 alegada apenas no recurso afastada. (Representação nº 187987, Acórdão, Relator(a) Min.

Henrique Neves Da Silva, de 02/08/2010. Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão) Grifei

Transcrevo, ainda, trechos do voto do relator no Acórdão acima citado:

 O recorrente entende que a lei que estabelece a veiculação da resposta no mínimo do dobro do

tempo não seria proporcional. (...) o aspecto temporal tem relação com a eficácia do direito de

 resposta, seja para garantir que a palavra do ofendido seja difundida, seja para servir de baliza

ao ofensor para que o fato não se repita.  (...) Não vejo inconstitucionalidade no dispositivo

legal. (...) A regra se justifica, a meu ver, pelas peculiaridades da rede mundial de computadores,

onde a troca de ideias e informações possui dinâmica própria, na qual, muitas vezes, algo

veiculado em uma página é replicado em diversas outras. Em outras palavras, a força de uma

matéria não está apenas na sua veiculação, mas na possibilidade de ela se alastrar por

mecanismos de ligação ou pela chamada "colagem". Nesse aspecto seria virtualmente impossível

controlar todas as réplicas da mensagem original, razão pela qual entendo que a resposta deve ser

mantida na página que divulgou a ofensa como meio de permitir que, pelos mesmos caminhos,

ela seja naturalmente replicada em outras tantas.

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé por apresentação do texto da resposta a ser

veiculado de forma supostamente desvirtuada, já que seu conteúdo passará por prévia análise do

magistrado de primeiro grau. Explico.

O art. 5º da CF assim estabelece:

“  V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano

 material, moral ou à imagem;” Grifei

Transcrevo, ainda, artigos pertinentes da Lei de Eleições:
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Art. 58.

(...)

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

veiculada:

(...)

  IV - em propaganda eleitoral na internet:          

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; 

(...)

§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos

estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça

 Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma

previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

Sobre o assunto, transcrevo trecho de decisão monocrática do TSE, nos autos da Rp nº

0001691-60.2014.6.07.0000, de 02/10/2014, Relator Min. Henrique Neves Da Silva:

 (...) Somente no horário eleitoral gratuito inexiste controle prévio sobre o conteúdo da

resposta.  Isso se explica pelo fato de que, acaso o direito de resposta seja exercido fora dos

parâmetros legais, o candidato é penalizado com a perda de tempo idêntico no respectivo

programa eleitoral, na esteira do que dispõe o art. 58, § 3°, III, T, da Lei 9.504/97. Levando em

  conta que na propaganda eleitoral pela internet, assim como na propaganda eleitoral em

órgão da imprensa escrita, não é possível exercer controle a posteriori da resposta, mesmo

porque não é viável punir o candidato com perda de tempo no horário eleitoral gratuito,

incide a exigência de que trata o art. 58, § 3°, l, "a", da Lei 9.504/97, isto é, a instrução do

pedido com o texto para resposta. Sem o texto para resposta acaba frustrado o contraditório e o

indispensável controle prévio sobre o seu teor, não podendo ser aplicada, por absoluta falta de

similitude fática ou jurídica, a regra do art. 58, § 3°, III, T, da Lei 9.504/97.

Assim, observo que o art. 58, §4º da Lei de Eleições estabelece a necessidade de submissão do

teor da resposta à prévia aprovação pelo Juiz Eleitoral e, somente após, seja publicado o seu conteúdo, de

modo a não ensejar tréplica.
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Outrossim, consultado os autos, constato já ter sido juntado o teor da resposta a ser veiculada,

possibilitando, assim, o controle prévio dos seus termos e forma pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que

entendo ser indispensável.

Ressalto que o art. 58, §3º, IV, “d”, da Lei 9.504/97, acima transcrito, estabelece que, em

  propaganda eleitoral pela internet, “deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do

ofendido em até 2 (dois) dias após sua entrega em mídia física”. Além do que, o art. 257 do CE dispõe

sobre a ausência de efeito suspensivo aos recursos eleitorais.

Portanto, sequer há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão para a divulgação

 da resposta devidamente analisada pelo Juízo a quo.

C o m  e s s a s  c o n s i d e r a ç õ e s ,  e m  c o n s o n â n c i a

com  o  parecer  ministerial,  VOTO  pelo  conhecimento  do recurso apresentado por Alcindo Piauilino

Benvindo Rosal, mas, no mérito, nego provimento.

É como voto.

 

V O T O

(VOTO VENCEDOR QUANTO À IMEDIATA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO)

 Senhor Presidente,O SENHOR DESEMBARGADOR ERIVAN JOSÉ DA SILVA LOPES:

acompanho o ilustre Relator, nos pontos em que Sua Excelência não conhece do recurso interposto pelos

representantes e conhece do recurso interposto pelo representado, mas para lhe negar provimento.

Entretanto, peço vênia para divergir do eminente Relator, que entende competir ao Juiz de

primeiro grau determinar o cumprimento da decisão, para veiculação do direito de resposta.

Entendo que essa medida implica a ineficácia da tutela jurisdicional reclamada, e até aqui

prestada com ineficiência.

No ponto, determino que a parte requerida fique de já intimada para cumprir a decisão judicial de

publicação do direito de resposta já constante dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da

publicação do acórdão deste Tribunal, em sessão.

 

E X T R A T O   D A   A T A

RECURSO ELEITORAL Nº 0600229-55.2020.6.18.0015. ORIGEM: BOM JESUS/PI (15ª ZONA

ELEITORAL)

Recorrente: Alcindo Piauilino Benvindo Rosal
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Advogado: Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI: 5.453)

Recorrentes/Recorridos: Cledja Moreno Benvindo, Lucas Fonseca Lustosa e Marcos Antônio Parente

Elvas Coelho

Advogados: Geórgia Ferreira Martins Nunes (OAB/PI: 4.314), Giovana Ferreira Martins Nunes Santos

(OAB/PI: 3.646) e Henrique Figueiredo Fonseca Coelho (OAB/PI: 9.129)

Recorridos: Nestor Renato Pinheiro Elvas, Alcindo Piauilino Benvindo Rosal e Coligação BOM JESUS

MERECE O MELHOR (MDB-15, PP-11, PT-13)

Advogado: Rodrigo Augusto da Costa (OAB/PI: 5.453)

Relator: Juiz Teófilo Rodrigues Ferreira

 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, REJEITAR

a questão de ordem arguida pelo advogado Rodrigo Augusto da Costa, NÃO CONHECER do recurso

interposto pelos representantes, CONHECER do recurso interposto pelo representado e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, na forma do voto do Relator, e, por maioria, vencido o Relator, DAR imediato

cumprimento à decisão, no prazo de 48 horas, a partir da publicação do acórdão em sessão, na forma do

voto divergente do Desembargador Erivan José da Silva Lopes.

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José James Gomes Pereira

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador ;Erivan José da Silva Lopes

Juízes Doutores – Agliberto Gomes Machado, Thiago Mendes de Almeida Ferrer, Aderson Antônio Brito

Nogueira, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Teófilo Rodrigues Ferreira. Presente o Procurador

Regional Eleitoral Doutor Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira.

 SESSÃO DE 23.10.2020
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