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JUSTIÇA ELEITORAL 
 033ª ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ RN 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600071-86.2020.6.20.0033 / 033ª ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ RN 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO - PP, ELEICAO 2020 ROSALBA CIARLINI ROSADO
PREFEITO 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: YUNARE ZACARIAS BEZERRA MAIA - RN16374, FRANCISCO CANINDE
MAIA - CE35979 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: YUNARE ZACARIAS BEZERRA MAIA - RN16374, FRANCISCO CANINDE
MAIA - CE35979 
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO MUDA MOSSORÓ-SOLIDARIEDADE E PSD, ELEICAO 2020 ALLYSON LEANDRO
BEZERRA SILVA PREFEITO, ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA 
  
  
  

DECISÃO
 
 

Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela Coligação Força do Povo
e pela candidata Rosalba Ciarlini Rosado em face de Facebook Serviços online do Brasil Ltda., da Coligação Muda
Mossoró e do candidato Allyson Leandro Bezerra Silva.
Sustentam as autoras, em síntese, que teria o candidato representado publicado, em perfis que manteria em
determinadas redes sociais, postagem alusiva a uma suposta pesquisa que o teria apontado na liderança da disputa, o
que denotaria, segundo alegam, sua intenção de induzir o eleitor em erro, uma vez que, em tal sondagem, apareceria,
na verdade, na segunda posição.
Argumentam, então, que, ao assim agir, estaria o candidato representado manipulando dados de pesquisa divulgada no
intuito de criar uma falsa expectativa na cabeça do eleitor, criando, consoante afirmam, estados mentais, emocionais ou
passionais indevidos.
Requerem, então, a concessão de tutela provisória de urgência que venha a determinar-lhe, sob pena da aplicação
diária de multa, a remoção do conteúdo combatido de seus perfis em redes sociais, com a cessação de divulgação de
dados de pesquisas eleitorais em desacordo com a legislação de regência.
É o sucinto relatório. Decido.
Razão assiste às partes autoras, notadamente no que tange à ilegalidade da conduta, muito embora o seja por
fundamento diverso daquele indicado em sua petição.
Com efeito, em que pese tenha sido apontado, na peça exordial, uma suposta infração ao comando inserto no art. 18 da
Resolução TSE 23.600/2019, cuja sanção possui inclusive conotação nitidamente criminal, o que afasta, nessa
condição, a possibilidade de qualquer ente, senão o Parquet, vir a Juízo solicitar sua imposição, dada a natureza pública
de que se reveste toda ação penal eleitoral, a conduta narrada, na verdade, encontra óbice é na vedação contida no art.
242 do Código Eleitoral, cuja reprodução é visualizada no art. 10 da Resolução nº 23.610/2019.
Cumpre lembrar, então, por oportuno, que a eventual aplicação de medidas e sanções por decorrência de hipotético
reconhecimento – pelo Juízo – da prática de propaganda eleitoral irregular, via de regra, independe de pedido expresso
da parte. Como se sabe, é diferente o sentido que assume o princípio da congruência no processo jurisdicional que se
desenvolve na seara eleitoral.
Afinal, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que se encontra o órgão judicial vinculado ao pedido
formulado pelo autor, não se exige, no processo jurisdicional eleitoral, dada a sua natureza eminentemente pública, a
exata correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a decisão ou sentença a ser proferida. A congruência que
aqui se impõe, na verdade, é a conexão que deve sempre ser estabelecida entre os fatos narrados na petição inicial e o
conteúdo da decisão que aprecia o mérito da demanda, o que confere ao princípio em tela, aliás, sentido semelhante ao
que é verificado no âmbito do processo penal, notadamente na identidade que neste deve invariavelmente existir entre o
objeto da imputação criminal e o da sentença, de modo a que o acusado venha a ser julgado pelos fatos constantes da
denúncia ou queixa.
É da descrição dos fatos, enfim, que deve decorrer a aplicação, pelo Juízo Eleitoral, das sanções previstas na
legislação, ainda que não pedidas – ou pedidas de forma incompleta – na petição inicial.
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No presente caso, resta patente que a conduta do representado, ao atribuir a si próprio, em postagens nas redes
sociais, um suposto primeiro lugar em pesquisa eleitoral recentemente divulgada, valendo-se, inclusive, de letras
garrafais e de uma certa arte publicitária para tanto, buscou verdadeiramente incutir, na cabeça do eleitorado coletivo,
uma informação despida de verdade quanto a um dado objetivo e na visível intenção de confundir a todos, provocando,
por assim dizer, uma sensível alteração artificial no estado emocional não só de seus eleitores, mas também no de seus
adversários.
A violação ao comando legal prescrito no art. 242 do Código Eleitoral é, assim, manifesta, do que se conclui ser de fato
alta a probabilidade de que, ao final, se tenham por procedentes as alegações formuladas pelas autoras no que tange à
ilegalidade do ato perpetrado.
Por sua vez, o requisito concernente ao perigo de dano, que no presente caso corresponde, na verdade, ao risco de seu
agravamento, dado que inegavelmente já consumado, resta plenamente caracterizado pelo fato da propaganda
combatida encontrar-se publicada nos perfis do candidato, estando, assim, disponível para fácil visualização por todo
aquele que visitá-los.
Neste contexto, é ao Poder Judiciário que compete a pronta adoção de medida que ponha termo à tal situação, de modo
a fazer cessar a continuidade do ilícito perpetrado e, assim, vir a evitar o agravamento dos efeitos dos danos já
produzidos.
À luz do exposto, presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao candidato requerido, sob pena da aplicação de multa que ora estipulo em
cinco mil reais (R$ 5.000,00) por dia de descumprimento, que remova, no prazo de 24 horas, de seus perfis mantidos
em redes sociais, as postagens nesta representação combatidas, assim como qualquer outra que enuncie um suposto
primeiro lugar nas pesquisas alcançado, abstendo-se de divulgar tais dados novamente valendo-se do mesmo artifício.

Por outro lado, verifico a ilegitimidade da Coligação requerida para figurar no polo passivo, por
tratar o feito de postagens atribuídas única e exclusivamente ao candidato, através de perfis
pessoais mantidos em redes sociais, não havendo nada a priori que possa ser apontado como de
responsabilidade da coligação que promove sua postulação.
Ademais, considerando que o art. 32 da Resolução 23.610/2019, na esteira de previsão contida no art. 19 da lei do
marco civil da internet (Lei nº 12.965/2014), isenta os provedores de aplicação de internet de qualquer responsabilidade
sobre o teor das postagens neles publicadas, salvo no caso de virem a negar cumprimento a eventual ordem judicial que
determine a cessação de sua divulgação, ou quando comprovado o prévio conhecimento dos mesmos acerca do
conteúdo veiculado, tenho que a presença do Facebook Serviços on do Brasil Ltda. no polo passivo da presente
demanda se afigura igualmente como ilegítima, posto que eventual responsabilização deve vir a ser buscada, na
verdade, em face do detentor dos perfis.
Dito de outro modo, entendo que há patente ilegitimidade da coligação requerida e do Facebook para figurarem no
presente feito, razão pela qual deve o mesmo vir a ser extinto de plano com relação a estes, sem prejuízo, é claro, de
seu prosseguimento com relação ao candidato.
À luz do exposto, e em conformidade com os fatos e fundamentos jurídicos citados ao longo da presente decisão,
JULGO EXTINTO o presente processo com relação à Coligação Muda Mossoró e ao Facebook Serviços online do Brasil
Ltda., sem julgamento de seu mérito, por carência de ação, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Expeça-se intimação ao candidato, promovendo-se, ainda, no mesmo ato, sua citação para, querendo, no prazo de dois
dias, apresentar contestação.
Com a juntada da resposta ou o transcurso in albis do prazo assinalado, intime-se o Parquet para oferta de parecer.
Após manifestação do Ministério Público Eleitoral, retornem conclusos os autos para nova deliberação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 
Mossoró-RN, data registrada no sistema.

 

 
Giulliana Silveira de Souza
Juíza da 33ª Zona Eleitoral
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