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DECISÃO

 
 

 
 

Vistos etc.

ABÍLIO JACQUES BRUNINI MOUMER e a Coligação “Cuiabá para as
pessoas”, ajuizaram a presente Representação Eleitoral com pedido de liminar em
face de WHATSAPP INC., Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, Muvuca
Popular e Fernando Bicudo Salomão, com base no artigo 38, da Resolução TSE,
nº23610/2019, cujo teor versa sobre a ação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet, argumenta o seguinte:

“Com a primeira colocação alcançada ao final do primeiro turno, o primeiro
Representante passou a ser vítima de uma campanha difamatório, caluniosa e
injuriosa, tanto nas redes sociais, como até mesmo pela propaganda eleitoral
gratuita do candidato adversário. O desespero é tamanho, que vem utilizando-se
de toda espécie de Fake News na intenção de atingir a imagem e honra do
candidato Abílio Jr.”

“O objeto da demanda é bloquear o envio e compartilhamento de vídeos e
imagens que estão circulando pela internet, todos eles ofensivos, inverídicos e
que propalaram crimes contra a honra do Representante, razão pela qual foram
incluídos no polo passivo whatsapp e Facebook, que são responsáveis pelo
próprio whatsapp, Facebook, Instagram e Twitter. Busca-se, aqui, impedir o
compartilhamento efetuando o bloqueio por meio do código hash das postagens.”
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“Não se perca de vista que trata-se de produção profissional de material apócrifo
que visa disseminar discurso de ódio contra o primeiro Representante.”

“O primeiro vídeo começa com uma mensagem afirmando que “exmotorista
continua afirmando corrupção na Igreja Grande Tempo”, lançando mão na
sequência de passagem bíblica, e segue com o depoimento de uma pessoa não
identificada, fazendo as mais diversas acusações, sem qualquer tipo de
comprovação.” (...)

“A mensagem propalada por meio do “vídeo 1” é uma inverdade explícita! Trata-
se de caso típico de Fake News, configurando crimes contra a honra não só do
primeiro Representante, mas, também, de terceiras pessoas. Calúnia, injúria e
difamação, é disto que se cuida! E pior, de forma rasteira e anônima, o que
impossibilita a responsabilização criminal e cível dos autores dos delitos.”

“O vídeo está sendo publicado no Facebook do quarto Representado através dos
l i n k s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3398792140198040&id=100002018
6 3 4 7 8 4 & s f n s n = w i w s p w a    e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3396144707129450&id=100002018
634784&sfnsn=wiwspwa .”

“De igual modo, está sendo compartilhado pelo terceiro Representado por meio
do link https://www.muvucapopular.com.br/politica/funcionario-do-grande-tempo-
acusaabilio-de-fazer-igreja-de-motel/42034 .” (...)

“Já o segundo vídeo inicia com uma imagem do primeiro Representado com a
inscrição em vermelho “corrupto”, e segue com uma pessoa indicada como sendo
Marco de Nardi, que faz diversas acusações infundadas e criminosas contra o
primeiro Representado. O vídeo conclui afirmando que “Abílio rouba da igreja e
quer roubar da Prefeitura”, o chamando de corrupto.” (...)

“Já a terceira postagem diz respeito a um “meme” em que Abílio é chamado de
ladrão e moleque” (...) “Além de anônima, a postagem é igualmente criminosa,
configurando calúnia e injúria.”

“Já a quarta publicação revela-se ofensiva por induzir que a união entre o
primeiro Representante com o Presidente Bolsonaro seria uma “aliança dos
infernos”, o que fere até mesmo a fé e religiosidade do Representante.”

Sustentam, os representantes, que o material combatido afronta o disposto
no art. 57-D da Lei das Eleições, posto que, em sua maioria se tratam de mensagens
anônimas, o que, por si só, revela a necessidade de suspensão da veiculação do
material. Além disso, o material indicado vergasta o disposto no art. 22, X, da Resolução
23.610/2019, posto que se trata de calúnia, injúria e difamação, em desfavor do
representante.

Aduzem, ainda, que, “por tratar-se de publicação anônima e ofensiva,
perfeitamente possível o pedido para remoção e bloqueio dos conteúdos, nos termos do §
3º, do art. 57-D, da Lei 9.504/97, utilizando, para tanto, o código hash, o que possibilita as
aplicações boquearem o compartilhamento do conteúdo.”
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Pugnam pela concessão da liminar, para determinar ao WHATSAPP  INC e
ao FACEBOOK, que bloqueiem o compartilhamento dos materiais de código hash
indicados, no prazo máximo de 1 (uma) hora, sob pena de multa, bem como que os
terceiro e quarto representados, removam os vídeos sob as URL indicadas, além de
exclusão de eventuais matérias que façam menção aos vídeos criminosos. Ainda, em
sede de liminar, requerem que o WHATSAPP INC e FACEBOOK forneçam os endereços
de IPs de quem tenha compartilhado os conteúdos identificados pelos códigos hashs
indicados, no período compreendido entre 16 de novembro de 2020, até o dia da
prestação de informação e, finalmente, à coligação adversária, que não utilizem os
materiais objeto desta representação como forma de propaganda eleitoral.

No mérito, sejam notificados os representados para apresentação de defesa
e, ao final pela procedência da represente representação em seus ulteriores termos.  

É o relatório. Decido.

Segundo a sistemática processual vigente, a tutela provisória caracteriza-se
como de urgência ou de evidência.

Por sua vez, a tutela provisória de urgência é de natureza cautelar ou
satisfativa, assim como, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art.
294, CPC).

No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está
preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos
fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar.
Veja-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo."

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora).

In casu, inconformados com a divulgação de fake News, consistente em
imagens e memes, cujo teor calunioso e difamatório, em desfavor do representante Abílio
Jacques Brunini Moumer, este e a sua Coligação ajuizaram a presente Reclamação
contra Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e Whatsapp Inc, bem como os
representados Muvuca Popular e Fernando Bicudo Salomão, acusando-os de malferir
a legislação eleitoral vigente,

De acordo com a inicial, há 04 (quatro) vídeos/imagens, veiculados de forma
massiva nas redes sociais, com teor sabidamente inverídico.

O primeiro vídeo, referente a suposta denúncia anônima (cód. Hash
MD5:9AC737F0499896ACED9849D392A55A32), aponta a fala de terceira pessoa não
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identificada, cujo teor imputa ao representante Abílio e a sua família, a prática de atos
ilegais, bem como o acusa de fatos difamatórios, consoante se vê de sua transcrição:

“O período que eu trabalhei lá no Grande Templo com Abílio vi várias coisas.
Uma delas foi que ele sempre viveu de dízimo da igreja. Cê entendeu? Sempre
viveu. Pra você ter uma ideia, a faculdade dele foi paga com dízimo dos irmãos
da igreja. A família toda dele vive de cargo público. A madrasta dele mesmo,
Damares, é uma prova. A irmã dele, Carol, é outra que trabalha lá no Fomento
MT, se não me engano. Aí tem o irmão dele, o Anderson, que trabalha na
Assembleia Legislativa. O pastor Luiz Fernando pegou o Fabrizzio Cruvinel e o
Abílio fazendo da sala do Grande Templo um motel. O que eu fiquei chateado foi
que com o Fabrizzio e com o Abílio não aconteceu nada, só mandaram o Pastor
Luiz Fernando embora, entendeu? Com ele não aconteceu nada, e hoje o
Fabrizzio Cruvinel ele é chefe de gabinete do Abílio, vereador Abílio, cê
entendeu? Vereador Abílio! Quem conhece o Abílio não vota nele, cê entendeu?
Não vota no Abílio. Quem conhece ele não vota.”

Importa destacar, neste ponto, que o teor do vídeo é apócrifo, porém, os
representantes informam que há publicações do material nas redes sociais dos
representados Fernando Bicudo Salomão e Muvuca Popular. Aliás, em relação ao
representado Muvuca Popular, cumpre observar que o material está veiculado em forma
de reportagem, de modo que, a divulgação incorre sob sua autoria.

Já o segundo vídeo (Id. 42320477) é alusivo à denúncia supostamente feita
por Marco de Nardi (cód. Hash MD5:93D48CA9E58800D39126228EAE5CD123), que
imputa crimes ao representante, nos seguintes termos:

“Este é Marco de Nardi, fornecedor de granito. Recebeu uma encomenda do
Abílio para um templo. ‘Quando eu fui aí eu procurei o Abílio. O Abílio me falou
para fazer um valor diferenciado por fora. Eu falei com ele que dessa forma eu
não trabalhava, e eu falei com ele que valor por fora na igreja, para roubar da
igreja, eu não faço’. Abílio rouba da igreja e quer roubar da Prefeitura. Abílio é
corrupto!”

Éevidente que há imputação de crimes, sem a veiculação de provas que
confirmem a veracidade da alegação.

Quanto a terceira e quarta imagens, versam sobre “memes”, de cunho
difamatório, cuja irregularidade é inconteste, em que a primeira identifica o representante
como LADREQUE, palavra esta formada da junção das palavras “ladrão” e “moleque”,
 acompanhado da frase “o playboy da assembleia brincando de ser prefeito” e a segunda,
induz que a união do representante Abílio com o Presidente Jair Bolsonaro e seus filhos,
seria uma aliança dos “infernos”. Tais publicações encontram-se, respectivamente, nos
cód igos  hash :  MD5:  574C025E6261A147D21BBE2B5DF2D538 e  MD5:
CF27AD82BBB891BBBE5173FD0BC6F842.

Em juízo de cognição sumária, demonstrou-se a plausibilidade do direito
substancial invocado, a revelar a probabilidade de o direito ser atendido no final da
demanda, eis que, interpretação diversa poderia se apresentar como temerária e
nebulosa, máxime porque, as imagens trazidas à baila, demonstram a divulgação de
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conteúdo negativo e imputação de crime eleitoral em desfavor do representante, em total
dissonância com a legislação eleitoral.

A propósito, a Lei nº 9.504/97 traz regra específica quanto à propaganda
realizada na internet e mensagens eletrônicas, vedando expressamente o anonimato,
consoante dispõe seu art. 57-D, verbis:

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

§ 1º (...)

“§ 2o 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).”

Insta ressaltar o fato de que nem todo excesso na manifestação, expressão
ou opinião, ainda que em período eleitoral, é considerado crime, que é a forma mais
grave, mas nem por isso deixa de ser uma irregularidade eleitoral, passível de sanção. 

Pode haver a irregularidade e esta possuir relevância apenas do ponto de
vista civil, administrativo ou mesmo eleitoral, mas ser irrelevante do ponto de vista penal,
justamente porque a conduta não foi tipificada como crime.

A indagação que se faz a essa altura é se certo, no ponto de vista eleitoral,
em nome da liberdade de opinião e de expressão, promover ataques e ofensas a
candidatos.

Se o fato não for comprovadamente verdadeiro, não há dúvida, se trata
de notícia falsa (fake news) e deve sofrer a respectiva sanção.

Sendo o fato verdadeiro e de acesso público, sua divulgação está garantida,
pois todo aquele que almeja ocupar um cargo público, via eleitoral ou não, tem que ter um
histórico que o recomende e o credencie, deixando ao cidadão eleitor a avaliação se o
pretenso candidato merece ou não o seu voto.

Caso o fato for verdadeiro e se referir à vida privada e intimidade da pessoa,
a sua divulgação está proibida, inclusive podendo se caracterizar como crime contra a
honra, devidamente tipificados no Código Penal.

Assim, é importante anotar que, embora corriqueiramente tomados como
sinônimos, os crimes de calúnia (CP, art. 138), difamação (CP, art. 139) e injúria (CP, art.
140) são realidades jurídicas distintas, tendo em comum apenas o fato de que todos são
crimes praticados contra a honra de uma pessoa.

O crime de calúnia, o mais grave dos três, consiste em atribuir falsamente a
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alguém a autoria de um crime, maculando a honra objetiva da vítima, enquanto a
difamação, segundo em ordem decrescente de gravidade, consiste em imputar a alguém
um fato ofensivo à sua reputação, embora o fato não se constitua crime, o que vergasta
sua honra subjetiva, ou seja, seu conceito pessoal consigo próprio.

Já o crime de injúria ocorre quando uma pessoa dirige a outra algo desonroso
e que ofende a sua dignidade – é o famoso xingamento. Se a injúria envolver elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora
de deficiência, a pena é aumentada de um a três anos e multa.

Os conceitos de calúnia, difamação e injúria foram transportados do Código
Penal para o Eleitoral (artigos 324, 325 e 326), com a ressalva de que, em contexto
eleitoral, tais crimes são de ação penal pública incondicionada, de acordo como os artigos
355 e 357 do Código Eleitoral.

A Lei das Eleições, no artigo 57-D, como já foi consignado, garante a livre
manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
estabelecendo, ainda, em seu §3º, que, “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”.

Atenta-se que a legislação eleitoral não fala em crimes, contentando-se em
mencionar "agressões ou ataques", que, evidentemente, podem não se constituir em
crimes.

Em suma,  as publ icações i l íc i tas,  por  óbvio,  devem ser
retiradas/removidas; as lícitas, mantidas. Se ambas publicadas sob anonimato,
sempre retiradas/removidas, por que são sempre ilícitas.

Assim colocada a questão, verifica-se que as quatro publicações devem ser,
imediatamente, objeto de repreensão pela Justiça Eleitoral, por veicularem conteúdos
anônimos, sendo que a publicação veiculada no periódico Muvuca Popular, deve incorrer
em sua responsabilidade já que os órgãos de imprensa tem a missão de zelar pelo
combate à desinformação e cuidar dos conteúdos divulgados sob sua tutela.   

No mais, apenas o caso concreto é que fornecerá os elementos fáticos para
averiguar se a publicação na internet é exercício do direito de expressão e opinião ou,
pelo contrário, se constituiu em um ilícito.

De toda forma, deve ser também anotado que a intervenção da Justiça
Eleitoral, de ordinário, deve se limitar à remoção da publicação ilícita, preservando
aquelas que sejam o legítimo exercício do direito à crítica e opinião.

No caso trazido à apreciação, em juízo preliminar, quer parecer que se está
diante de uma publicação ILÍCITA, pois a mensagem veiculada na publicação
questionada faz acusações sérias e ataques à pessoa do representante, o que configura,
pois, a presença do fumus boni iuris.
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E a mantença da publicação nas redes sociais pode causar dano de grave ou
impossível reparação, às vésperas da eleição, evidenciando o requisito do periculum in
mora.

Ante o exposto, CONCEDO parcialmente a tutela de urgência, para
determinar a NOTIFICAÇÃO dos representados Facebook, Serviços Online do Brasil
LTDA e Whatsapp Inc, para que, a partir de suas notificações, no prazo máximo de 02
(duas) horas, PROVIDENCIEM A RETIRADA do material combatido sob os seguintes
código hash:

MD5: 9AC737F0499896ACED9849D392A55A32●

MD5: 574C025E6261A147D21BBE2B5DF2D538●

MD5: CF27AD82BBB891BBBE5173FD0BC6F842●

E ainda às seguintes URL:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3398792140198040&id=1000020186347
84&sfnsn=wiwspwa

●

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3396144707129450&id=1000020186347
84&sfnsn=wiwspwa

●

https://www.muvucapopular.com.br/politica/funcionario-do-grande-tempo-acusa-abilio-
de-fazer-igreja-de-motel/42034.

●

Notifico, ainda, os representados Fernando Bicudo Salomão e Muvuca
Popular, para que promovam a retirada do material guerreado de suas redes
sociais, no prazo de 02 (duas) horas, contadas de suas notificações, e se abstenham
de divulgar o conteúdo impugnado em quaisquer veículos de comunicação (Instagram,
Whatsapp, Facebook, dentre outras mídias em que tal publicidade foi divulgada), sob
pena de multa que, com base nos artigos 497 e seguintes e 537, todos do Código de
Processo Civil, que fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por imagem/vídeo
encontrado em descumprimento da presente decisão, sem prejuízo do reconhecimento do
crime de desobediência, tipificado no art. 347 do Código Eleitoral.

Transcorridos os prazos acima fixados, determinado ao (a) Senhor (a) Oficial
(a) de Justiça que promova a realização de auto de constatação nas URL’s mencionadas
na inicial.

Deixo de acolher o pedido formulado para que os provedores de Internet
forneçam os endereços de IPs de quem tenha compartilhado os conteúdos identificados
pelos códigos hashs indicados, no período compreendido entre 16 de novembro de 2020,
até o dia da prestação de informação, vez que ausente a fundamentação exigida no art.
40 da Resolução TSE, n. 23610/2019.

Inacolho o pedido de notificação da Coligação adversária, que, aliás, sequer
figura no polo passivo, para que se abstenha de veicular os conteúdos constantes da
presente representação, vez que não comprovada a autoria ou prévio conhecimento do
material vindicado.
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Ato sequente, citem-se os representados, para que, no prazo de 2 (dois) dias,
apresentem defesa, nos termos do art. 18, da Res. TSE nº 23.608/2019.

Após, determino vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer
no prazo de 1 (um) dia (art. 19, da Res. TSE nº 23.608/2019), inclusive, para, caso
entenda, promover a apuração da notícia crime ora veiculada pela representada.

Decorrido o prazo, os autos deverão ser conclusos para sentença.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de
Oficial de Justiça.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

 

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz da 1ª Zona Eleitoral
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