
 

JUSTIÇA ELEITORAL
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

REPRESENTAÇÃO nº 0600934-37.2018.6.12.0000 - Procedência: Campo Grande - MATO
GROSSO DO SUL
Representante: COLIGAÇÃO AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE (PSDB / PSD / PMN /
DEM / PATRI / PMB / PP / PROS / PSB / PTB / SOLIDARIEDADE / PPS)
Advogado: Jose Rizkallah Junior - MS6125-B
Representado: ESER DE FARIA CACERES - ME
Relator: DR. ALEXANDRE BRANCO PUCCI (Juiz Auxiliar)
 

Vistos, etc.

Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido de tutela de urgência,
formulada pela COLIGAÇÃO AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE (PSDB / PSD / PMN /
DEM / PATRI / PMB / PP / PROS / PSB / PTB / SOLIDARIEDADE / PPS), com fundamento no
art. 57-D da Lei n.º 9.504/97, em face de ESER DE FARIA CACERES - ME (IDs 34193, 34194,
34195).

A representante relata que chegou seu conhecimento a circulação de um jornal
apócrifo, que pode ser acessado livremente através de um link, divulgado a uma parcela
considerável da população através do Whatsapp. Aponta que tal link, quando acessado,
remete o eleitor ou quem recebe a mensagem para um jornal apócrifo digital, ou seja, sem
apresentar qualquer identificação da fonte originária da qual é veiculado, tratando-se de
material anônimo. Acrescenta que procedeu a pesquisa na Internet, a partir da qual
conseguiu identificar um domínio (www.publico.inf.br), que remete a um blog denominado
“Servidor Público – Jornal do Funcionalismo de Mato Grosso do Sul”, onde o representado
figura como responsável por referido sítio eletrônico, daí sua legitimidade para figurar no polo
passivo.

A representante acusa que a divulgação de material apócrifo implica em violação
do disposto pelo art. 57-D da Lei n.º 9.504/97.

Ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, para imediata remoção do
conteúdo divulgado, “com exclusão do link”. No mérito, pede a procedência da representação,
confirmando-se a liminar e impondo-se multa nos termos do art. 57-D, § 2.º, da Lei n.º
9.504/97.

Cumpre destacar que a representante aponta que o link repassado via whatsapp
seria o seguinte:

http://servidorpublico.webflip.com.br/edicao-
0/files/assets/basic-html/page-1.html#

Ademais, informa que tal conteúdo seria divulgado por um blog denominado
“Servidor Público – Jornal do Funcionalismo de Mato Grosso do Sul”, cuja URL seria a
seguinte:

www.publico.inf.br

http://www.publico.inf.br/


Por fim, requer concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo
veiculado na seguinte URL:

http://servidorpublico.webflip.com.br/edicao-
90/files/assets/basic-html/page-1.html#

Esse, o relatório cabível.

Decido.

O art. 57-D da Lei n.º 9.504/97 dispõe o seguinte:

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 §
3.º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)

§ 2.º 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).

§ 3.º 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.

Sobre a matéria, a doutrina traz as seguintes considerações:

Como se viu, a veiculação de propaganda eleitoral pode ocorrer de várias formas,
como através dos veículos de comunicação social, entre eles rádio, televisão e a
rede mundial de computadores (Internet); afixação de faixas, placas e cartazes,
pinturas ou inscrições em bens particulares móveis ou imóveis; organização de
eventos; confecção e distribuição de materiais impressos e outros engenhos
publicitários de maior porte; reprodução de mensagens sonoras por meio de
equipamentos amplificadores; de qualquer outro meio que não vedado
expressamente por lei. E a legislação eleitoral, por sua vez, procura regular a
matéria observando cada uma daquelas modalidades, formas e veículos através
dos quais é transmitida a propaganda.

Algumas normas, entretanto, são aplicáveis à propaganda eleitoral em geral, isto é,
incidem independentemente da sua modalidade ou forma. Uma delas é a do art.
242 do Código Eleitoral. Muito embora esse dispositivo legal se encontre disposto
erroneamente no Código Eleitoral, no título que trata da propaganda partidária, ele
se aplica à propaganda eleitoral em geral. Reza ele: “A propaganda, qualquer que
seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só
poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais”.

A primeira ilação que se extrai desse dispositivo é que não é permitida propaganda
eleitoral veiculada de forma anônima. Assim, e em se tratando de propaganda de
candidato, deverá ela fazer menção ao partido ou coligação através do qual aquele
concorrerá à eleição. (...)

Embora silente a Lei das Eleições, mesmo após a reforma introduzida pela Lei
12.034/2009, acreditamos que no ambiente virtual a propaganda eleitoral somente
pode atingir o usuário que intencionalmente a acessou. É esse princípio, inclusive,
que parece inspirar a norma do art. 57-E, pela qual ficam vedadas às pessoas
relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de
seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações, bem como a do seu
§ 1º que proíbe a venda de cadastro de endereços eletrônicos. A violação do
disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e,



quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de
cinco mil reais a trinta mil reais.

Outro princípio que rege a propaganda eleitoral via Internet está contido no art. 57-
D e é aquele que veda o anonimato na veiculação dos conteúdos eleitorais que
transitam pelo ambiente virtual. Essa norma assegura o direito de resposta àquele
que eventualmente venha a ser ofendido por esses conteúdos e prevê uma multa
pela violação do disposto no seu caput, a ser aplicada ao responsável pela
divulgação e, quando comprovado seu prévio conhecimento, ao beneficiário.
(STOCO, Rui. STOCO, Leandro Oliveira. Legislação Eleitoral Interprestada. 1.ª
ed. ebook baseada na 5.ª ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos
Tribunais, 2014)

Sendo a Internet um dos mais importantes meios de informação e comunicação da
atualidade, não se vislumbram motivos juridicamente relevantes para se negar a
jornais e revistas editados virtualmente as mesmas possibilidades e prerrogativas
conferidas aos impressos. Impõe-se o tratamento isonômico, sob pena de grave
afronta aos princípios constitucionais de liberdade e igualdade, bem como aos
direitos de informação e crítica. Mesmo porque o artigo 57-D da LE proclama ser
livre a manifestação do pensamento pela Internet, vedando o anonimato. Assim,
jornais e revistas virtuais – independentemente de possuírem versões impressas –
podem publicar em seus sítios matérias contendo opinião favorável e desfavorável
a candidato ou partido, realizar entrevistas e debates, desde que essas ações
tenham caráter exclusivamente jornalístico, sem qualquer conotação
propagandística, promoção de candidatura ou contraprestação pecuniária.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12.ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, pág. 514)

Dito isso, no âmbito desta Justiça Especializada, essa matéria recebe o
seguinte tratamento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. ANONIMATO.
INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE.
PROVIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RESTABELECIMENTO DO
ACÓRDÃO REGIONAL.1.  Nos termos do art. 57-D da Lei 9.504/97, "é livre a
manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da rede mundial de computadores - Internet", sujeitando-se o infrator à
pena de multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.2.  Na espécie, não sendo anônima
a postagem de vídeo em página da rede social Facebook (na qual se veiculou
vídeo em tese ofensivo a candidato), descabe sancionar o agravante com
base no referido dispositivo, impondo-se a manutenção do aresto a quo.3.  A
inaplicabilidade do referido dispositivo a manifestações cuja autoria é sabida não
significa permitir que se veicule propaganda ofensiva à honra de candidatos,
havendo previsão de outras medidas judiciais para cessar o ilícito, a exemplo do
direito de resposta (art. 58 da Lei 9.504/97).4.  Agravo regimental provido para,
reformando-se a decisão monocrática, restabelecer o acórdão do TRE/MG e, por
conseguinte, a improcedência dos pedidos. (TSE. REspe n.º 76-38, acórdão de
2.4.2018, rel. Min. JORGE MUSSI)

(...) 2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio
dispositivo constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF, art.
5º, IV). No âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei nº 9.504, de 1997, prescreve que "é
livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet". 3. O eleitor que
cria página anônima no Facebook para fomentar críticas à atual administração
municipal e aos candidatos da situação responde por seu conteúdo, não sendo
possível invocar a garantia constitucional relativa à livre manifestação do
pensamento, em razão do anonimato empreendido. Além disso, o direito de crítica
não é absoluto e, portanto, não impede a caracterização dos crimes contra a honra
quando o agente parte para a ofensa pessoal. (...) (TSE. REspe n.º 1868-19,
acórdão de 5.11.2015, rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. REDE SOCIAL - FACEBOOK. VEICULAÇÃO. FATO INVERÍDICO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA COMINADA APENAS

É



PARA O CASO DE ANONIMATO. AUTORIA IDENTIFICADA NA ESPÉCIE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 57-D, § 2º DA LEI Nº 9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE
DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA PARA
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
CONCEDIDA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A MULTA.

 1. O legislador infraconstitucional cominou penalidade pecuniária àquele que se
vale do anonimato durante a campanha eleitoral. Inteligência do art. 57-D, § 2º, da
Lei n.º 9.504/1997.

 2. Na espécie, configurada a divulgação de fato inverídico em perfil de rede social
por autor identificado, não é cabível a aplicação da multa disciplinada pelo art. 57-
D, § 2º, da Lei n.º 9.504/1997.

 3. Desse modo, inadmissível conferir interpretação analógica ou extensiva para
aplicar penalidade quando a lei, contudo, não comina sanção em relação ao sujeito
identificado que exceda a livre manifestação do pensamento na internet.

 4. Por sua vez, reconhecida a irregularidade pelo juízo a quo e, ato contínuo,
concedida a tutela provisória, que determinou a retirada da mensagem impugnada,
bem como a abstenção de compartilhar outras de conteúdo análogo, não há
utilidade em revogá-la, porquanto exaurido o pleito de 2016.

 5. Recurso conhecido e provido para afastar a multa cominada na sentença e
manter vigente a tutela provisória anteriormente concedida. (TRE-CE. RE n.º 131-
58, acórdão de 20.4.2017, rel. Juíza KAMILE MOREIRA CASTRO, rel. desig.
JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO)

É livre a manifestação do pensamento, por meio da internet, sendo vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral.

Comprovado o prévio conhecimento dos recorrentes e se a matéria foi postada em
site de forma anônima, incide a multa prevista no §2º do art. 57-D da Lei das
Eleições.

Recursos não providos. (TRE-MG. RE n.º 294-33, acórdão de 13.11.2012, rel. Juiz
MAURÍCIO TORRES SOARES)

Com efeito, no curso do período eleitoral, é possível a manifestação do
pensamento, ainda que crítico ou negativo, conforme constitucionalmente assegurado. De
igual modo, é possível a livre consecução do trabalho de imprensa, qualquer que seja o meio
empregado (mídia impressa, rádio, TV, internet), mesmo quando veiculados fatos relativo a
candidato que sejam desabonadores.

O que se veda, nos termos do multicitado art. 57-D da Lei n.º 9.504/97, é o
anonimato. Isto é, não é admitida a divulgação de conteúdo sem identificação de seu autor,
limitação essa que decorre da própria Constituição (art. 5.º, inc. IV - é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato).

No curso do período eleitoral, o descumprimento da vedação do anonimato
acarretará a imposição de multa, de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, além da imediata retirada de
publicações que contenham ataques ou agressões, sem prejuízo das demais sanções civis e
criminais admitidas na espécie, tal como pleiteia a requerente.

Ocorre que esse não é o caso dos autos.

Análise da página de Internet indicada pela requerente (http://www.publico.inf.br/)
indica que se trata de publicação virtual, periódica, editada desde de abril de 2017
(http://servidorpublico.webflip.com.br/page/3/), cujo jornalista responsável é Cláudio Souza.

http://www.publico.inf.br/
http://servidorpublico.webflip.com.br/page/3/


Há, ainda, indicação do registro do sobredito jornalista junto à Delegacia Regional
do Trabalho, telefone para contato e endereço físico, nesta Capital.

De par disso, a inscrição n.º 03.328.180/0001-23 junto ao Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica pertence, efetivamente, à pessoa jurídica ESER DE FARIA CÁCERES-ME,
cujo nome de fantasia é “Revista Leia”, sem indicação de endereço eletrônico e sem qualquer
menção à publicação indicada na inicial.

É de se destacar que o endereço anotado no CNPJ para a inscrição n.º
03.328.180/0001-23 é distinto daquele informado no site da página indicada pela
representante.

De par disso, o conteúdo apresentado pela representante, acostado na ID 34195,
informa que a matéria objeto de impugnação tem por fonte o site noticioso Midiamax, do qual
efetivamente consta o mesmo conteúdo, divulgado em 6.8.2018
(https://www.midiamax.com.br/politica/transparencia/2018/dono-da-jbs-diz-que-repassou-r-70-
milhoes-de-propina-para-reinaldo-azambuja-em-2-anos/).

Frente a isso, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos
pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, por não restar suficientemente
demonstrada a divulgação de conteúdo anônimo com violação do art. 57-D da Lei n.º 9.504/97,
haja vista a identificação dos responsáveis pelo site, ao mesmo tempo em que o conteúdo
atacado é reprodução de matéria já divulgada por outro veículo de comunicação.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. INTERNET. DIVULGAÇÃO VIA
FACEBOOK. CONTEÚDO DEPRECIATIVO. PLANFETOS APÓCRIFOS. DECISÃO
LIMINAR. RETIRADA DA PUBLICAÇÃO.  CONDENAÇÃO. MULTA. ART. 57-D DA
LEI Nº 9.504/97. ANONIMATO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. AFASTAMENTO DA MULTA. 1. O Juiz a
quo sentenciou o Recorrente ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com fulcro no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 2. Não há que se
falar em anonimato quando está identificado quem foi o responsável pela
divulgação. 3. Em nenhum momento, o Partido representado negou a publicação
na sua rede social, mas tão apenas a autoria gráfica, estando este fato
comprovado nas peças processuais e em print de fl. 04, o que originou a
interposição da ação em 13/09/2016. 4. O que se tem na legislação é que para
propaganda considerada ofensiva, caberia a Justiça Eleitoral tão somente adotar
medidas para cessar ou impedir a divulgação do seu conteúdo (o que foi feito), com
possibilidade de multa em caso de descumprimento de ordem judicial (não há
notícia), e ao ofendido restaria a possibilidade de direito de resposta (perda objeto
pelo fim do pleito), de buscar a composição de danos na Justiça Comum ou, ainda,
a repressão penal do ofensor (já encaminhado). 5. Reforma da sentença. 6.
Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-CE. RE n. 182-58, acórdão de
17.4.2017, rel. Juíza KAMILE MOREIRA CASTRO)

A esse turno, em que pesem as argumentações e fundamentações esposadas pela
representante, indefiro a tutela de urgência pretendida e determino o regular
processamento do feito, determinando a citação da parte representada para apresentar
defesa, no prazo de 2 dias, nos termos do art. 8.º, caput, da Resolução TSE n.º 23.547/2017;
o instrumento de citação deverá ser formado com observância do quanto previsto no § 2.º do
mesmo art. 8.º.

Proceda-se, ainda, à intimação da representante do teor da presente decisão, nos
termos do art. 8.º, § 5.º, da Resolução TSE n.º 23.547/2017.

À Secretaria Judiciária, para as providências pertinentes.

Campo Grande, MS, 18 de agosto de 2018.

 



 

DR. ALEXANDRE BRANCO PUCCI

Juiz Auxiliar
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