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Senhora Juíza Eleitoral,

 
Versam os presentes autos sobre REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL

IRREGULAR e NEGATIVA NA INTERNET (FAKE NEWS), formulada por COLIGAÇÃO “JUNTOS DE NOVO, COM A

FORÇA DO POVO” e WAGNER NEPOMUCENO CARVALHO “VAGUINHO”, através de advogado constituído, em

face de GISELLY EVE SETTE CINTRA; FERNANDO ÉFLESON RODRIGUES BARBOSA (NANDIM GAGUIM);

CRISTYANNE RODRIGUES DA SILVA (CRYS TÉCNICA DE ENFERMAGEM), ANTONIO DIAS DE GOIS, e de

STHEPSON KIM, qualificados nos autos. 

 

  
Alegam os representantes que o Editor do site “TOCANTINS AGORA”, STHEPSON KIM,

publicou matéria inverídica no referido site, na data de 19 de outubro de 2020, com nítido intuito de denegrir a imagem 

do segundo representante, candidato a prefeito, noticiando que sua candidatura está sub judice e que o mesmo pode ter

de deixar disputa após contas rejeitas pelo TCE. 

 

  
Informam que os demais representados, de posse dessa notícia, replicaram em grupos de 

whatsapp a matéria inverídica, com potencial para prejudicar a lisura e o equilíbrio da disputa. 

 

  
Pugnam, assim, pela condenação dos representados por nítida criação e propagação de fatos

inverídicos, com ofensa ao candidato representante, bem como para que seja coibida tal prática. 

 

  
Argumentam que a divulgação de informações inverídicas e com tons degradantes com fins

eleitorais, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato comprovadamente ciente da inocência do mesmo, incorrerá na

pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, nos termos do art. 326-A do Código eleitoral, incluído pela Lei n° 13.834/2019. 

  
Destacam que a matéria publicada pelo representado KIM STHENPSON induz a uma visão

deturbada da situação jurídica do representante Wagner, candidato ao cargo de prefeito de Almas/TO, pelos eleitores,

informando que sua candidatura está sub judice e que poderá deixar a disputa. 

  
Alegam que a Representada GISELLY CINTRA e os representados CRISTYANNE RODRIGUES

DA SILVA, FERNANDO ÉFLESON e ANTONIO DIAS DE GOIS propagaram noticia falsa, maliciosa e tendenciosa, com

o único objetivo de confundir e desequilibrar o pleito eleitoral e tumultuar a campanha dos Representantes. 

  
Requerem a concessão de medida liminar em tutela de urgência para cessar a conduta, e no

mérito, a procedência da representação, com aplicação de multa aos representados. 

  
Foi proferido despacho para notificação dos representados. 

  
Após os representados GISELLY EVE SETTE CINTRA, FERNANDO ÉFLESON RODRIGUES
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BARBOSA, e CRISTYANNE RODRIGUES DA SILVA apresentaram defesa, informando, em síntese, que a

Representação é fundamentada em matéria vinculada a jornal de livre circulação, não havendo, em momento algum,

declarado por autoria dos representados. 

  
Alegam que o teor das informações não foi divulgado em rádio, televisão ou qualquer outro meio

público de comunicação em nome dos Representados, nem mesmo em suas páginas sociais de campanha eleitoral.

Trata-se de matéria de imprensa com divulgação ao grande público, caracterizando o seu livre exercício de expressão. 

  
Argumentam que, em momento algum foi identificado a vinculação do pensamento pessoal dos

representantes, sendo que os prints apresentados em sede de Representação identificam o aplicativo de comunicação

privada, em grupos de atividades eleitorais internas, sem em momento algum haver a solicitação para que os demais

participantes continuem o compartilhamento do link. 

  
Aduzem que a publicação ora impugnada, não se constata, que esta tenha conteúdo

sabidamente inverídico, tampouco com o condão de ofender a imagem ou a honra do candidato Representante. 

  
Vieram os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação. 

  

É o breve relatório. 

  

Prefacialmente, cumpre ressaltar que os representantes possuem legitimidade

para propositura da presente Representação. 

 

  

Quanto ao mérito, cabe ao Poder Judiciário Eleitoral a análise de ocorrência de

propaganda eleitoral irregular e, se verificada a situação, coibir a prática de tais condutas. 

 

  

Sobre a presente questão, dispõe o artigo 38 da Resolução TSE n° 23.610/2019: 

 

  
A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser

realizada com a menor interferência possível no debate democrático. 
§ 1º. - Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens

judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses

em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras

eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. 
 

 
No caso dos autos, sob a ótima ministerial, houve a publicação de uma reportagem jornalística,
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nos limites da liberdade de expressão, e do exercício do jornalismo.

 

 
Ora, o conteúdo noticiado refere-se a fatos verídicos, pois consoante documentação juntada aos

autos de registro de candidatura do segundo representante, na petição de impugnação formulada pela primeira

representada, é nítido que houve a condenação do candidato representante por irregularidades em relação ao exercício

de 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado. Não há dúvidas sobre isso!

 

 
Isto é fato, tanto que confirmado no referido processo pelo próprio representante Wagner, que,

em sua defesa, alegou não haver o julgamento dessas contas por parte da Câmara Municipal de Almas, o que não

ensejaria sua inelegibilidade.

 

 
Assim, o conteúdo principal da informação jornalística é verdadeiro. O segundo ponto refere-se à

menção da candidatura sub judice. Ora, de forma genérica e leiga, qualquer situação posta em juízo é considerada sub

judice, não podendo se considerar um desvirtuamento da matéria jornalística informar a impugnação da candidatura do

segundo representante dessa forma.

 

 
O direito do segundo representante, candidato Wagner, foi resguardado, apresentando

contestação, sendo julgado, recentemente, improcedente a impugnação contra seu registro de candidatura.

 

 
O citado representante poderá, dessa forma, difundir a decisão judicial que deferiu seu pedido

de registro ou mesmo usar seu direito de resposta, sem que pudesse vislumbrar qualquer prejuízo para sua candidatura

e para igualdade de condições do pleito eleitoral.

 

 
Conclui-se, dessa forma, não ser razoável a determinação de exclusão da matéria jornalística, a

teor do art. 38 da Resolução TSE n° 23.610/2019, e nem a condenação dos demais representados por conduta ilícita de

divulgação da matéria jornalística.

 

 

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pela improcedência

 da Representação formulada. 

 

  

Natividade/TO, data inserida pelo sistema. 

 

  

 

André Ricardo Fonseca Carvalho

Promotor Eleitoral
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