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JUSTIÇA ELEITORAL 
 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600354-72.2020.6.16.0146 / 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR 
REPRESENTANTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 
REPRESENTADO: EMERSON MIGUEL PETRIV 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

1. Trata-se de representação eleitoral, ajuizada por JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL em
face de EMERSON MIGUEL PETRIV.
Alegam o representante que, após ter seu registro de candidatura indeferido pelo Juízo da 41º
Zona Eleitoral, o representado passou a veicular mensagem através do aplicativo WhatsApp
afirmando que o Juiz Eleitoral que proferiu a sentença indeferindo o registro de sua candidatura já
vendeu sentenças e insinuando que o Magistrado também teria vendido a decisão proferida em
seu desfavor.
Além disso, o representado também está divulgando um áudio em que afirma que o
representante “desviou merenda do seu filho, da sua filha”, bem como “dinheiro da construção
que pra fazer escola pro seu filho, pra sua filha”. No mesmo áudio, o representado atribui aos
juízes, promotores e candidatos adversários a pecha de “vagabundos” e ‘safados”, que querem
“dar o golpe”.
Afirma, também, haver necessidade de solicitar ao WhatsApp que informe a quantidade de envios
das postagens objeto deste processo pelo número do representado, para fins de verificação de
condutas proscritas na legislação eleitoral.
Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao representado que faça
cessar imediatamente a circulação das mensagens escrita e gravada mencionadas na inicial, em
quaisquer meios de comunicação, bem como para que seja notificado ao WhatsApp Inc.,
ordenando que informe qual foi a quantidade de envios das postagens objeto deste processo pelo
número do candidato representado.
Éo relato do necessário. Passo a fundamentar e a decidir.
 
2. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifiquem os requisitos
autorizadores previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
Nesse sentido, a medida é concedida liminarmente, em sede de cognição sumária e sem a oitiva
da parte contrária, uma vez que não se pode esperar a manifestação do representado para,
somente após, tomar-se uma decisão, tendo em vista que a demora pode acarretar sérios riscos
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ao resultado útil do processo.
Dito isso, em linhas gerais, passo aos elementos de discussão.
Da análise do conteúdo da mensagem de texto divulgada pelo representado, conforme imagem
juntada no ID 20602172, bem como do áudio juntado no ID 20602174, conferi o conteúdo das
postagens, restando confirmados os fatos relatados na inicial.
De fato, consta do texto postado pelo representado a seguinte afirmação:
 

“Bombaaa LONDRINA....juiz Maurício boer que a pedido de Marcelo Belinati e Tiago
Amaral que impugnou a candidatura do povo já foi afastado do cargo de juiz por vender
sentença em porcaria...será que ele vendeu está decisão tb ??? A pedido de Belinati e
Tiago Amaral que estão com medo das urnas ???”

 
A mensagem apresenta todas as características próprias de uma “fake news”, na medida que: a)
faz afirmação de que o Magistrado prolator da sentença que indeferiu o registro de candidatura do
representado teria sido afastado do cargo por venda de sentenças e insinua que teria vendido a
decisão a pedido dos candidatos concorrentes, entre eles o representante; b) divulga a
mensagem em aplicativo de mensagem instantânea, que tem o potencial de atingir inúmeras
pessoas; c) não apresenta nenhum mecanismo de checagem da informação e nem informa a
fonte, impedindo às pessoas que têm acesso à mensagem realizar qualquer checagem para
saber se a informação é ou não verdadeira, havendo, portanto, veementes indícios da divulgação
intencional de fatos sabidamente inverídicos.
Já no áudio juntado pelo representante, o representado afirma:
 

“(...) Tiago Amaral que é investigado na, na operação Quadro Negro por desviar merenda
do seu filho da sua filha, é o papa merenda. É, e o dinheiro da construção que era pra
fazer escola pro seu filho e pra sua filha, Tiago Amaral (...) Agora, a imprensa tem que
divulgar, ou vocês vão esconder do povo? Cês vão esconder que foi o Marcelo Belinati
que entrou e o Tiago Amaral investigado por robá dinheiro de merenda do seu filho e
construção, dinheiro de construção de escola (...) é uma vergonha do Judiciário negar a
candidatura, aqui o sistema todo contra nóis, juízes contra nóis, promotores contra nós,
Justiça Eleitoral contra nóis e não seria diferente. Agora detalhe que a imprensa tem que
colocar aí na matéria: nós temos uma liminar que foi mantida no mérito. Atenção
Londrina: no mérito, que sequer o juiz aqui de 1º grau, que não quer que a gente dispute
a eleição, é, se juntou MP com políticos vagabundo, safado pá tentar dar o golpe,
tapetão, cassar a nossa candidatura (...) nós temos a decisão do TRE Curitiba, que
sequer o juiz aqui olhou. Ele simplesmente falou: não isso aqui eu não quero ver, eu
quero falar que o Boca Aberta, ele deu a decisão dele, pessoal, particular. Ele falou: não,
Boca Aberta eu não quero que dispute e não disputa aqui, pronto (...)”

 
O representante juntou cópia da promoção de arquivamento do inquérito policial em que figurou
como investigado na denominada “Operação Quadro Negro” (ID 20602175). De outro lado, muito
embora não tenha juntado cópia da decisão judicial que determinou o arquivamento, não havendo
como saber se o inquérito foi, efetivamente, arquivado, as afirmações do representado vão muito
além da crítica e do direito à livre manifestação.
Com efeito, o representado atribui ao representante o apelido pejorativo de “papa merenda”, além
de chamar os autores da impugnação à sua candidatura, entre os quais o representante, de
“políticos vagabundos e safados”, que teriam se unido ao Ministério Público e ao Judiciário para
“dar o golpe”.
Ainda, ao fazer tais afirmações, o representado imputa, falsamente, ao Juiz Eleitoral que proferiu
a sentença em seu desfavor, a prática de fato definido como crime, na medida que alega que o
Magistrado “já foi afastado do cargo de juiz por vender sentença em porcaria”, o que, no entanto,
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não é verdade.
Ademais, é inegável o contexto eleitoral, pois o representado tenta justificar aos seus eleitores os
motivos da impugnação à sua candidatura e da decisão que acolheu a impugnação, inventando
fatos sabidamente inverídicos e ofendendo a honra e a imagem, não apenas de seus
concorrentes, mas também de instituições como a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral.
O Código Eleitoral prevê que:

 
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(...)
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública.

 
O mesmo diploma legal, inclusive, prevê que como crimes eleitorais, “Caluniar alguém, na
propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime” (artigo 324) e “Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de
propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação” (artigo 325).
Por outro lado, o artigo 27, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE, assegura a livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet, exceto se ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos políticos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos:
 

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).     (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

 
No caso em análise, o representado vem veiculando informações falsas e ofensivas à imagem de
seus concorrentes e de instituições, mesmo ciente da falsidade de suas afirmações.
A propaganda eleitoral negativa está caracterizada, portanto, pelo manifesto desvirtuamento do
direito de livre manifestação, na medida que as informações falsas veiculadas não tiveram outro
objetivo senão desinformar e desconstituir a imagem do representante como candidato e
desacreditar a Justiça Eleitoral.
Há, portanto, evidente abuso no exercício da liberdade de expressão, transbordando da mera
crítica.
Logo, ao menos, em juízo de cognição sumária, de acordo com os documentos que instruem a
petição inicial, é inegável que a conduta em que incorreu o representado configura ato de
propaganda eleitoral irregular.
Assim, resta preenchido o primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a
existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito.
De outro lado, o perigo de lesão ao resultado útil do processo também resta presente, tendo em
vista que, em matéria de propaganda eleitoral, de regra, qualquer lapso temporal poderá causar
gravame considerável o suficiente para o preenchimento desse pressuposto, mesmo em tais
ações onde se tem um procedimento extremamente célere. Lembre-se, ainda, que a sentença,
por si só, não esgota a discussão, já que poderá haver recurso da parte sucumbente, devolvendo-
se a questão ao segundo grau de jurisdição.
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Ademais, a permanência da veiculação da postagem ilegal leva à quebra do equilíbrio entre os
concorrentes, prejudicando, de forma ilegal e abusiva o representante. Desse modo, qualquer
tempo de propaganda eleitoral irregular que quebre a igualdade dos candidatos deve ser tratada
pela Justiça Eleitoral da maneira mais célere e severa, para minimizar os efeitos da propaganda
irregular.
Diz a doutrina:

 
“...O instituto tem a pretensão de tutelar os interesses do ofendido e, ao mesmo tempo,
impedir que o eleitor forme equivocada impressão a respeito dos candidatos. É, na verdade,
corolário do direito à correta informação, que se reconhece ao eleitor. Já se havia dito que a
propaganda tem como objetivo levar ao eleitor ampla informação a respeito dos candidatos
que se apresentem ao pleito. E essa informação deve ater-se ao que corresponde à verdade
da vida e das ideias dos candidatos, a partir do que o eleitor pode decidir-se livremente.”
(Castro, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 6 ed. ver. Atual. – Belo Horizonte:
Del Rey, 2012, p. 319-320)

 
Portanto, a concessão da tutela de urgência também se justifica na necessidade de manutenção
do equilíbrio, inclusive no seu requisito tempo, observando que este é impassível diante da
omissão humana. Ou seja, o tempo é imperturbável, inalterável, ele passará e a lesão, se
existente, não poderá ser reparada naquele mesmo momento que já passou.
Assim, tutela de urgência deve ser concedida ao tempo que se verifica a possibilidade de o
representado continuar divulgando a mensagem escrita e o áudio objetos da presente
representação, sem prejuízo de atribuir ao autor da postagem outras responsabilidades legais,
inclusive na esfera da justiça comum criminal e cível.
Cabe a este Juízo, então, cessar a propaganda irregular.
Quanto ao pedido de notificação do WhatsApp para que informe a quantidade de envios das
postagens pelo número do representado, ao menos, por ora, não pode ser deferido.
Inicialmente, é de se observar que as mensagens encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp são
criptografadas de ponta a ponta, o que significa dizer que o conteúdo das mensagens só pode ser
acessado pelos dois extremos: remetente e destinatário. Desse modo, a empresa responsável
pelo aplicativo não tem acesso ao conteúdo transmitido, não podendo saber a quantidade de
envios de determinada mensagem, pelo que, a tutela de urgência pretendida seria inócua.
Além disso, a presente representação trata de propaganda eleitoral ilícita, em razão de seu
conteúdo, e não da forma de sua divulgação, já que não há elementos para presumir que o
representado esteja fazendo disparos de mensagens em massa. Portanto, a tutela de urgência
pretendida também não tem relação com o objeto da representação.
 
3. Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a
tutela inibitória de urgência para o fim de determinar ao representado EMERSON MIGUEL
PETRIV que se abstenha de veicular publicação com a mensagem e o áudio objetos da presente
representação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 
4. Por outro lado, indefiro a tutela de urgência referente à notificação do WhatsApp Inc., para
informar a quantidade de envios das postagens objeto da presente representação.
 
5. CITE-SE e INTIME-SE o representado para apresentar defesa, no prazo de 2 (dois) dias,
observados os cuidados decorrentes da pandemia do vírus causador da COVID-19.
 
6. Observe-se o § 2º, do artigo 18, da Resolução nº 23.608/2019-TSE.
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7. Decorrido o prazo, com ou sem contestação, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para
emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia.
 
8. Da presente decisão, intime-se o representante.
 
9. Diligências necessárias.
 
Londrina, data da assinatura eletrônica.
 
 

LUIZ VALERIO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral
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