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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PROCESSO Nº 0600257-76.2020.6.10.0037
CLASSE PROCESSUAL: REPRESENTAÇÃO (11541)
REPRESENTANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
PINHEIRO-MA 
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES DE CASTRO - OAB/MA9570-A 
REPRESENTADO: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA COSTA 
ADVOGADO: ENIO LEITE ALVES DA SILVA - OAB/MA7417 
FISCAL DA LEI: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 

SENTENÇA
  

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO formulada pela REPRESENTANTE:
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PINHEIRO-MA em
desfavor de DANIEL DOS SANTOS PEREIRA COSTA pela prática de pela prática de de
propaganda irregular, com fundamento no art. 243, IX; art. 324; art 325 e art 326 da lei
4.737/1965- Código Eleitoral e no art. 22, X, da Resolução 23.610/2019 - TSE. 

Segundo o representante, o representado DANIEL SANTOS, no dia 13 de Setembro
de 2020 começou um verdadeiro bombardeio contra o atual prefeito da cidade de Pinheiro,
através do seu blog. 

O representante acrescenta, ainda, que a matéria teria um caráter depreciativo com
relação a imagem do prefeito Luciano Genésio. 

Pediu a concessão da medida liminar com a determinação de que fosse
imediatamente retirada de circulação a matéria aqui impugnada, acessível através do link:
https://blogdodanielsantos.com.br/2020/10/13/luciano-genesio-compra-as-custas-dedinheiro-
publico-duas-candidatas-do-grupo-de-leonardo-sa-em-pinheiro/ e, ainda, que se abstenha, o
Representado, de produzir/divulgar por meio de redes sociais e blogs ou por qualquer outra forma
semelhante, propaganda negativa. 

Decisão de ID 27223926 deferiu medida liminar. 
Parecer do Ministério Público Eleitoral de ID 91020802 pugnando pela

procedência do pedido, com confirmação da tutela provisória concedida. 
Contestação de ID 91157326 aduzindo, em apertada síntese, que não houve

cometimento de ilícito na propaganda eleitoral, uma vez que a matéria jornalística aborda fato
verídico.  

Decido. 
Sobre a propaganda eleitoral, as lições de Raquel Cavalcanti Ramos Machado, na

obra Direito eleitoral – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018, são irretocáveis: 
 

“Diante do princípio da liberdade para realização de propaganda eleitoral, já antes
referido, candidatos e partidos políticos não se sujeitam à censura prévia, nem
precisam de autorização para realização de propaganda eleitoral. Além disso,
assegura-se liberdade também à mídia para transmitir as ideias e retratar
candidatos de forma diversa e inclusive com ironia. Tal entendimento amplo sobre
a liberdade decorre, na verdade, dos preceitos constitucionais insculpidos no art.
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5º, IV e XVI, da CF/1988. Ou seja, os indivíduos são livres para manifestarem
suas opiniões, veicularem-nas em propagandas, reunirem-se para debate de
ideias, devendo apenas responsabilizar se pelas consequências de seus
pronunciamentos e atos. O Tribunal Superior Eleitoral entende, inclusive, que “a
atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático”
 

Logo, no campo da disputa eleitoral, não só a propaganda favorável ao candidato é
permitida, como também a negativa, ou seja, aquele que mostra ao eleitor que determinado
concorrente não é o ideal para a assunção do cargo em disputa. 

Éo que ocorre quando das críticas ácidas sobre candidatos, publicadas na internet,
constituindo, assim, verdadeira propaganda eleitoral negativa. E não havendo ofensas, injúrias,
calúnias ou difamações - elementos que não são tolerados pela legislação eleitoral -, não cabe a
essa justiça especializada censurar jornalistas e internautas no exercício de sua livre expressão,
durante o período autorizado para a veiculação dessa modalidade de propaganda. 

Épreciso prestigiar a liberdade de crítica, dosando adequadamente a intervenção da
Justiça Eleitoral a cada caso judicializado, para manter o pleito livre de influências que
efetivamente possam ocasionar o desequilíbrio entre os candidatos. 

Tênue é a linha do equilíbrio entre a intervenção judicial e a censura nas eleições,
que pode ser nociva à democracia na exata medida em que se corre o risco de cercear o livre
exercício da crítica válida, espécie do gênero liberdade de expressão, garantia individual e
coletiva amplamente consagrada na Constituição Federal de 1988 

In casu, ao analisar a matéria veiculada pelo representado, cujo inteiro teor está
disposto na exordial, bem como pode ser livremente acessado através do link disposto na
mesma, constato que o representado, em seu blog pessoal, supostamente defendendo a honra
dos habitantes do município de Pinheiro/MA, se utiliza de ofensas do jargão popular como
"fanfarão", "corrupto" e imputa crimes como "desvio de dinheiro" à vítima João Luciano Silva
Soares, utilizando-se de expressões pejorativas, a fim de prejudicar a sua imagem política
perante o eleitorado local. 

Em sede de contestação, o representado, para tentar ludibriar essa Justiça
Especializada colaciona apenas o trecho da sua matéria jornalística que isoladamente não
representa, a princípio, nenhum ilícito: 
 

"O prefeito Luciano Genésio, sabe como ninguém que não vence às próximas
eleições porque faz uma das piores administrações que o município de Pinheiro
já teve. Com o intuito de prejudicar o seu principal adversário, deputado e
candidato a prefeito, Dr. Leonardo Sá (PL), Luciano Genésio (PP), comprou a
peso de ouro duas candidatas que iriam disputar vagas na Câmara Municipal ao
lado de Leonardo."
 

 O representado esqueceu de se manifestar sobre os seguintes trechos da sua
matéria jornalística: 

  
 

"O que se comenta nos bastidores da política em Pinheiro, que Luciano Genésio
está usando recursos desviados da prefeitura, para fazer essas articulações."
 
"O prefeito Luciano Genésio tem fama de fanfarrão, corrupto, e de ter sido o
prefeito que mais desviou recurso público na história administrativa de Pinheiro,
vencendo até mesmo o seu pai em matéria de desvio de recursos públicos."
 

O representado argumenta, também, em sede de contestação: 
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"Então, é ilegal o objetivo exposto nos presentes autos, para que se censure a
matéria outrora veiculada porque viola direito constitucionalmente assegurado –
liberdade de expressão e liberdade de imprensa -, censurando matéria
jornalística, uma vez que aborda fato verídico!"
 

As alegações do representado são graves e não podem ser feitas sem
apresentação de provas contundentes. In casu, o representado não apresenta qualquer prova
dos fatos mencionados alhures. 

Há que se realizar ponderação quando houver conflito entre direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal. Não é lícito, ao subterfúgio da liberdade de expressão, ferir-se
outros direitos como à honra, imagem e dignidade. Havendo ofensa, injúria, calúnia ou
difamação, caracterizada está a propaganda antecipada na modalidade negativa. 

A matéria do blog utilizando-se de palavras de baixo calão, bem como a imputação
de crimes à João Luciano Silva Soares causa prejuízo à sua imagem, situação que afronta aos
ditames da Lei Geral das Eleições (Lei 9.504/97, art. 36). 

O Tribunal Superior Eleitoral já tem entendimento pacificado no que se refere a
propaganda eleitoral negativa que utiliza de ofensas e imputa crimes sem comprovação judicial
(TSE - AI: 06035896820186160000 Curitiba/PR, Relator: Min. Geraldo Og Nicéas Marques
Fernandes, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 02/08/2019 - nº 148): 

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão está em consonância com o
entendimento acima exposto: 
 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. POSTAGEM EM BLOG. OFENSA A HONRA E
IMPUTAÇÃO DE PERSONALIDADE AGRESSIVA AO PRÉ-CANDIDATO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À INFORMAÇÃO, À HONRA
E IMAGEM. PRESENÇA DE PREJUÍZO NA DISPUTA ELEITORAL.
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MULTA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. 01.
Há que se realizar ponderação quando houver conflito entre direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal; 02. Não é lícito, ao subterfúgio da liberdade de
expressão, ferir-se outros direitos como à honra, imagem e dignidade; 03.
Havendo ofensa, injúria, calúnia ou difamação, caracterizada está a propaganda
antecipada na modalidade negativa; 04. Na hipótese de se utilizar matéria
jornalística para denegrir imagem de pré-candidato, utilizando-se de fatos do seu
passado, resta configurado o apelo eleitoral e o evidente prejuízo à sua imagem
do candidato, situação que afronta aos ditames da Lei Geral das Eleições (Lei
9.504/97, art. 36). 05. Procedência da Representação Eleitoral.(TRE-MA - RP:
060006276 SÃO LUÍS - MA, Relator: ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, Data de
Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 11/09/2018).
 

Outros Regionais Eleitorais também possuem jurisprudência que vai ao encontro do
ora exposto: 
 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA EXTEMPORÂNEA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. A veiculação de programa de televisão no qual se atribuiu ao atual governador
do Estado, pré-candidato à reeleição, conduta grave, fatos inverídicos, ofensivos,
configura propaganda eleitoral negativa extemporânea. 2. A livre manifestação do
pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos
ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral no caso de
ofensa a outros direitos (Precedentes TSE - AC de 17.03.2015. Agr. REsp nº
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20626, Rel. Min. João Otávio de Noronha). 3. Recurso a que se nega
provimento.(TRE-AP - RP: 060006793 MACAPÁ - AP, Relator: HILTON SÁVIO
GONÇALO PIRES, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data de Publicação: PSESS
- em Sessão, Data 01/10/2018)
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. CARÁTER ELEITOREIRO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime
democrático pressupõe a existência de ampla liberdade de manifestação, bem
assim a possibilidade de se fiscalizar e criticar a gestão dos detentores de
mandato eletivo. Assim, os gestores da coisa pública estão sujeitos a críticas sem
que daí possa automaticamente ser extraído o intuito difamatório de quem as
formula. 2. No entanto, a livre manifestação do pensamento não constitui direito
de caráter absoluto e encontra limites na inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88)  destacando que o Código
Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que não será tolerada propaganda que caluniar,
difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública. 3. Recurso desprovido.(TRE-SE - RE: 060003973
TOBIAS BARRETO - SE, Relator: GILTON BATISTA BRITO, Data de
Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 174, Data 25/09/2020)
 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL DE MENSAGENS DE CUNHO
NEGATIVO. I. Propaganda eleitoral negativa configurada. Postagens divulgadas
em blog do recorrente em que denigre a imagem de componentes da coligação
adversária. II. Ainda que se considerem as postagens como propaganda eleitoral
negativa, não há, por ausência de previsão legal específica a imposição de multa,
pois assegurado tão somente o direito de resposta correlato, o que não foi pedido
no caso dos autos, e a exclusão do conteúdo, o que já foi garantido pela
sentença. III. Incabível o artigo 57-D da Lei n.º 9.504/97, por não versar a
hipótese sobre postagens anônimas. IV. Provimento do recurso para excluir a
sanção pecuniária imposta ao recorrente, haja vista a ausência de previsão legal
nesse sentido.(TRE-RJ - RE: 26515 BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ,
Relator: LEONARDO GRANDMASSON FERREIRA CHAVES, Data de
Julgamento: 03/07/2017, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 180, Data 10/07/2017, Página 30/36)
 

As normas jurídicas eleitorais visam a igualdade entre os pré-candidatos ou
candidatos e a manutenção das postagens negativas em rede social durante a tramitação do
processo judicial eleitoral desequilibra o pleito e macula a lisura das eleições.   

Por fim, importante esclarecer que no que tange aos pedidos, o representante
pugna pela pena de detenção ou multa com base no art. 324 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral).
Importante esclarecer que tal artigo se refere ao crime de calúnia no âmbito eleitoral e para sua
incidência é necessária Ação Penal Eleitoral, o que não é o caso dos autos que se trata de
Representação de Reclamação Por Propaganda Irregular, portanto incabível nesse âmbito. 

Ante o exposto: 
  
a )  J U L G O  P A R C I A L M E N T E   P R O C E D E N T E   o s

pedidos para condenar o representado DANIEL DOS SANTOS PEREIRA COSTA a pagar multa
no seu grau mínimo previsto no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no art. 57-
D da Lei 9.504/97 por prática de Propaganda Eleitoral Irregular; 
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d) CONFIRMO os efeitos da decisão liminar proferida (ID nº 27223926), que
DETERMINOU  a retirada de circulação da matéria ora impugnada, acessível através do link:
https://blogdodanielsantos.com.br/2020/10/13/luciano-genesio-compra-as-custas-dedinheiro-
publico-duas-candidatas-do-grupo-de-leonardo-sa-em-pinheiro/ e ainda, que se abstenha o
Representado de produzir/divulgar por meio de redes sociais e blogs ou por qualquer outra forma
semelhante, propaganda negativa, qual seja, aquela que tenha o fito explícito de caluniar, difamar
ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia de descumprimento, sem prejuízo de
prisão em flagrante pelo crime de desobediência previsto no art. 347 do Código Eleitoral, além de
outras medidas para efetividade da decisão.  

  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
  

Pinheiro/MA,  04 de agosto de 2021.
 

Tereza Cristina Franco Palhares Nina
   Juíza Eleitoral da 37ª Zona
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