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D E C I S Ã O

 

Cuida-se de Representação ID 14417) por Propaganda Eleitoral Antecipada de(
cunho negativo, com pedido de liminar, ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO

  em desfavor de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Na inicial, o Representante alega que um contato registrado no    com oWhatsapp
número +1 (518) 219-0334 estaria enviando mensagens com a imagem do
Governador do Estado do Maranhão,  , FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA "em

, configurando nítida propaganda antecipada negativa.vestes diabólicas"

Afirma ainda que a empresa  é de propriedade do Representado.Whatsapp

Aduz ainda que o perfil do   em questão é um falso Whatsapp "contato registrado nos
e que teria sido criado para  , com aEstados Unidos"  "ludibriar a vontade do povo"

propagação da seguinte mensagem:

"Mesmo com o país afundando no caos, eu não reduzo de jeito nenhum o ICMS para
o combustível ficar mais barato. Diminuir impostos? Jamais. HAHAHA. Paguem
impostos meus escravos." (págs 2/3 do ID 14417)

Traz também aos autos: a) de um perfil (SÓSTENES SALGADO) (ID 14419) deprint 
uma rede social não informada, na qual uma pessoa utiliza-se da mesma camisa
usada no perfil do número do  contestado nestes autos (ID 14421);  do Whatsapp print
suposto perfil anônimo do    contendo a mídia digital com a mensagemWhatsapp
transcrita no corpo da inicial (ID 14420), e;  do número do   +1 (518)print Whatsapp
219-0334 (ID 14422).
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Expõe as razões pelas quais considera presentes na espécie o   e o fumus boni iuris
  requer a concessão de   parapericulum in mora, pelo que tutela de urgência liminar

ordenar ao Representado o   do contato +1 (518) 219-0334 (registrado em"bloqueio"
Albany - NY), nos termos do disposto no artigo 497 do NCPC, arbitrando-se multa
em caso de descumprimento.

Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para condenar o Representado ao
pagamento do valor máximo da multa prevista no §3º do art. 36 da Lei nº. 9.504/97.

Processo autuado e distribuído por sorteio a esta relatoria. (ID 14423)

Entretanto, por ter se dado o seu recebimento durante plantão judiciário, foi
redistribuído ao relator plantonista, Dr. Eduardo José Leal Moreira, no dia
26/05/2018. (ID 14424)

Decisão do Relator Plantonista, em que deixou de apreciar o pedido liminar por
considerar “imprescindível o estabelecimento da relação processual, com a vinda do
Representado aos autos”, deixando a este juízo a análise da tutela de urgência. (ID 14515)

Defesa juntada aos autos, em 30/05/2018. (ID 14752)

É o breve relatório.  .Decido   

Dos autos, não vislumbro elementos suficientes para a concessão do pedido
liminar pretendido. Vejamos.

Tenho que a simples análise do conteúdo da mensagem, se de cunho positivo ou
negativo, não é suficiente para que se justifique a imposição da medida de
urgência pretendida pelo Representante, vez que não se sabe ao certo se sua
divulgação foi levada a efeito.

Mesmo que se reconheça cunho negativo à mensagem, podendo-se considerar a
possibilidade de sua ilicitude, posto que a legislação eleitoral veda expressamente
tal conduta, em análise perfunctória, não percebo provas que levem à conclusão
sobre a efetividade de sua propagação.

Em sede de defesa (ID 14752, pág. 14), o Representado argumenta que não há
provas de que a mensagem tida por irregular “esteja sendo efetivamente

, restando demonstrado apenas o seu conteúdo. Conclui afirmando quedivulgada”
“inexistindo a divulgação ampla da mensagem, nitidamente inexiste o perigo de

, argumentos que acolho como suficientes para afastar a concessão dadano”
tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com supedâneo no art. 300, do
 a cumulação de elementos que evidenciem aCPC/2015, cuja inteligência exige

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, requisito não satisfeito na inicial.
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Face à defesa já ter sido apresentada, encaminhem-se  os presentes autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para emissão de parecer. 

Após,   conclusos.retornem-me  

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

Cumpra-se por meio de atos ordinatórios.

São Luís, 30 de maio de 2018. 

Juiz   da SilvaItaércio Paulino

Relator
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