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 SENTENÇA
 

 
Vistos, etc.

Cuida-se a presente de representação formulada pela Coligação ‘O
TRABALHO TEM QUE CONTINUAR’ e HERZEM GUSMÃO PEREIRA, atual Prefeito da
Cidade e candidato a reeleição, em face de CLÁUDIO OLIVEIRA DE CARVALHO,
da Coligação ‘A CONQUISTA DO FUTURO’ e de JOSÉ RAIMUNDO FONTES,
candidato ao cargo de prefeito desta Cidade.

Inicialmente, justificando a inclusão dos dois últimos Representados no
polo passivo da demanda, alegaram os Representantes que aqueles são
direta ou indiretamente beneficiados com a prática de propaganda
irregular perpetrada pelo primeiro Representado, qual seja, postagens em
suas redes sociais com ofensa à imagem, honra e moral do segundo
Representante, eis que esse, na qualidade de Professor da UESB, vem se
utilizando de sua influência e liberdade de cátedra para realizar
atividades de classe tendenciosas, de cunho puramente político-
partidário, já que existe nas suas orientações uma certa inclinação pela
crítica abusiva contra os Representantes, e como a candidata à vice-
prefeita, LUCIANA OLIVEIRA (PCdoB), e o candidato a prefeito, JOSÉ
RAIMUNDO FONTES (PT), ambos pela coligação segunda representada, são
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“seguidores” do primeiro representado no facebook e instagram, tiveram
conhecimento da postagem irregular.

Aduziram os Representantes, em síntese, que o primeiro Reclamado, na
qualidade de Professor da UESB, portanto, agente público, vem se
utilizando de sua função pública para fazer propaganda eleitoral
irregular, de maneira dissimulada e revestida de ilegalidade, pois lança
mão de sua influência e liberdade de cátedra para realizar atividades de
classe tendenciosas, de cunho puramente político-partidário, como pode
ser verificado em postagens em suas redes sociais (facebook e
instagran), lançando questões para os alunos, cuja realização está
associada à atribuição de nota, evidenciando o seu caráter avaliativo e
compulsório, cujos resultados das atividades desenvolvidas devem ser
postadas nas redes sociais pessoais dos alunos, bem como nas redes
sociais do professor, atravessando, com isso, a liberdade de pensamento
dos discentes ou, no mínimo, incitando-os a propaganda negativa e
irregular contra o atual gestor do Município, ultrapassando todos os
limites críticos da viés política ao proferir acusações de altíssima
gravidade, mesmo que indiretamente, contra o segundo Representante,
ofendendo sua imagem, honra e moral, objetivando tão somente comprometer
sua credibilidade junto ao eleitorado e, por via de consequência,
patrocinar o candidato de sua preferência, qual seja José Raimundo
Fontes, eis que em outra postagem já deixou claro, nas suas orientações,
uma certa inclinação pela crítica abusiva contra os Representantes,
restando, portanto, comprometida a sua função de professor, quando se
propõe a fazer uso eleitoral de sua função, incidindo nas vedações do
§1º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

Continuaram os Representantes alegando que, com o mesmo viés de
propaganda política negativa, numa postagem que o primeiro Representado
faz análise tendenciosa sobre o 2º turno das eleições, uma pessoa
insinua que os contratos emergenciais celebrados entre o Município e as
empresas de ônibus que operam na cidade teriam sido fraudados, afirmando
que houve desvio de dinheiro público decorrente dessa transação, e como
dita análise tendenciosa está disponível ao público em geral, tendo em
vista que o seu perfil no instagram é público e não privado, enseja
motivos que geram comentários que ultrapassam uma mera crítica política,
descambando para acusações incomprovadas, como se vê na parte final de
dita postagem, onde alega que o prefeito conta com o apoio de pessoas
“negacionistas” e “odientas”, com o escopo de desequilibrar o pleito
eleitoral que se aproxima.

Postularam a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de
determinar a imediata SUSPENSÃO da veiculação das mensagens
instantâneas, proibindo reiterada veiculação dos mesmos conteúdos
irregulares em qualquer rede social de responsabilidade do primeiro
Representado contra o candidato da Coligação ora Representante, sob pena
de multa.

Juntaram cópias de vídeos e prints das páginas sociais do primeiro
Representado, requerendo, por fim, a notificação dos Representados, a
participação do Ministério Público Eleitoral e a procedência do pedido,
confirmando a proibição de divulgação da referida propaganda irregular e
as demais de mesmo cunho, bem como aplicação de multa.

Em juízo de cognição superficial inerente às medidas de urgência
previstas no nCPC, foi indeferida a tutela de urgência imprecada e
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determinada a notificação dos Representados.

Os segundo e terceiro Representados apresentaram defesa, alegando em
sede de preliminar, inépcia da petição inicial, pois dos fatos narrados
não se chega a uma conclusão lógica, principalmente no que diz respeito
à participação de cada um dos representados nas ilicitudes que lhe são
falsamente imputadas, eis que o primeiro Representado não possui
qualquer vínculo com a candidatura do último Representado, e o fato de
mera ligação através de rede social não significa que os Representados
tiveram conhecimento das postagens, mesmo porque, em tempos normais, que
não de campanha eleitoral, não é possível o acompanhamento de todas as
publicações de todas as pessoas com quem se tem ligação nas redes
sociais, quanto mais neste momento, e nem tudo que uma pessoa publica
será visto por todos aqueles que lhe seguem, requerendo a extinção do
processo sem resolução de mérito; e, ainda, como preliminar,
ilegitimidade passiva dos segundo e terceiro representados, em virtude
da suposta conduta ilícita narrada, se é que realmente aconteceu alguma
conduta ilícita, e nem há provas de que tivessem ciência, menos ainda
anuído com a veiculação de comentários feitos por terceiros que
aparentemente externam uma opinião ou uma crítica sem nenhum elemento
que demonstre o conhecimento ou a participação dos outros Representados,
requerendo que, caso a primeira preliminar suscitada não seja acolhida,
a exclusão dos segundo e terceiro representados do processo,
extinguindo-o sem resolução do mérito por ausência de condição de ação.

Alegaram, ainda, em sede de mérito, que nenhuma das hipóteses legais se
enquadram no presente caso, muito menos a aplicação da multa do art. 57-
D, § 2º, da Lei 9.504/207, já que as postagens não foi de pessoa
anônima, e que a intenção dos Representantes é querer responsabilizar o
segundo e terceiro Representados por fatos que, se existiram, não eram
de conhecimento deles, nem mesmo há indícios de que tenha participado ou
anuído explicitamente, requerendo, ao final, pelo acolhimento das
preliminares, e no caso de superadas, sejam julgados totalmente
improcedentes os pleitos iniciais, postulando, também, o reconhecimento
da litigância de má-fé, com a consequente condenação dos Representantes,
face a manifesta distorção da realidade fática.

O primeiro Representado também ofertou defesa, rechaçando as alegações
da parte Representante, aduzindo que dos fatos narrados na exordial não
houve ilícito a ensejar aplicação de multa, mesmo porque, da postagem em
rede social pessoal expondo sua opinião a respeito de questões atinentes
à gestão e organização das cidades e das eleições no município de
Vitória da Conquista, não houve propaganda eleitoral e nem ataques ao
segundo Representante, como também não houve propaganda eleitoral na
postagem em rede social da atividade a ser realizada pelos alunos,
principalmente em tempos de pandemia, cujas aulas estão sendo
ministradas via internet, eis que, no seu livre e constitucionalmente
garantido direito à liberdade de cátedra, pois faz parte de sua cadeira
em Direito Urbanístico, disciplina que ministra na UESB, dentre outras,
levar o aluno a pensar e expor sua opinião sobre as questões atinentes à
gestão e organização das cidades, cuja temática faz parte da rotina
diária de trabalho do Representado, havendo em suas publicações, para
muito além do pleito municipal de 2020, uma razão de ser muito maior,
que é o debate sobre as questões que envolvem o ramo do Direito
Urbanístico.
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Alegou, ainda, o primeiro Representado, que a questão posta nos autos
como propaganda irregular não configura propaganda eleitoral, tentando o
segundo Representante, na verdade, utilizar da via judicial para calar
aquele que lhe diz as coisas que não gostaria de ouvir, e que por isso
tentam sem fundamento jurídico cercear o seu direito de expressar as
suas opiniões como cidadão, ainda que seja para fazer críticas à gestão
do atual prefeito, a despeito de sua posição de professor, sendo o
pleito inicial temerário e intimidatório, por tentar impedir a legítima
exteriorização do pensamento, do entendimento pessoal, da crítica ao
gestor público, muito salutar à democracia e as suas instituições, não
tendo os Representantes apresentado prova alguma da intenção do
Representado de degradar a pessoa do candidato Herzem Gusmão, requerendo
a improcedência do pleito vestibular, acostando à sua peça defensiva
nota de solidariedade dos(as) discentes e egressos(as) do curso de
Direito da UESB ao Professor Cláudio Oliveira de Carvalho, moção em
defesa da liberdade de cátedra do Prof. Dr. Cláudio Oliveira de
Carvalho, assinada por professores e professoras das mais variadas
partes do País, nota à Comunidade Acadêmica da UESB e à Sociedade Civil,
assinada pelos Representantes do Centro Acadêmico Ruy Medeiros, da UESB,
e nota da Diretoria da ADUSB Censura Nunca Mais!, em defesa das
liberdades de expressão e de cátedra, assinada pelos dirigentes da
ADUSB, entidade que congrega os professores de nível superior da UESB.

Antes do Ministério Público apresentar seu opinativo, os Representantes
ingressaram com embargos de declaração em relação à decisão que
indeferiu o pleito liminar, alegando que houve omissão, uma vez que os
pontos que assinalavam o uso indevido da função pública do primeiro
Representado para fazer propaganda eleitoral irregular, utilizando as
redes sociais para aplicar atividades avaliativas e compulsórias para os
seus alunos, pendulando-os, claramente, no sentido que extrapola o
simples viés da crítica política, atacando a atual administração do
Município e lançando mão de afirmações inverídicas sobre o prefeito
Herzem Gusmão Pereira e candidato a reeleição, não foram analisados.

O Ministério Público Eleitoral ofertou opinativo e pugnou pela
improcedência do presente pleito.

Nova nota de apoio ao Prof. Claudio Carvalho, emitida pela Reitoria da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, foi juntada, vindo-me
os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, convém salientar que a matéria ventilada nos embargos de
declaração dos Representantes será apreciada nesta decisão, já que o
feito encontra-se pronto para julgamento, não prescindindo de outras
provas ou alegações para convencimento do Magistrado.

A controvérsia posta nestes autos é de direito e a prova das alegações
trazidas a juízo pelos Representantes são exclusivamente
documentais/digitais pela própria natureza da sua demonstração -
publicidade em redes sociais pelo primeiro Representado-, utilizando-se
indevidamente de sua função pública para fazer propaganda eleitoral
irregular, através das redes sociais, ao aplicar atividades avaliativas
e compulsórias para os seus alunos, pendulando-os, claramente, no
sentido que extrapola o simples viés da crítica política, em afronta ao
§1º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, que preceitua, in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
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seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta, ou fundacional.

Também, a questão controvertida nos autos repousa na transgressão, ou
não, das normas previstas no art. 30, §1° e §2°, da Resolução TSE nº
23.610/2019 e do artigo 57-D da Lei 9.504/1997, pelo primeiro
Representado, que estabelece, in verbis:

Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito
de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A
da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, caput).

§ 1º 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) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

§ 2º 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 (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 3º).

Antes, porém, de se adentrar no mérito da causa, cabe analisar as
preliminares alçadas pelos segundo e terceiro Representados.

A preliminar de inépcia da petição inicial, pois dos fatos narrados não
se chega a uma conclusão lógica, principalmente no que diz respeito à
participação de cada um dos Representados nas ilicitudes que lhe são
falsamente imputadas, não pode ser acolhida, uma vez que não há nos
autos elementos que comprovem prejuízo ao direito de defesa dos
Representados. Como se observa na peça defensiva apresentada, todos os
aspectos referentes à propaganda impugnada foram contemplados.

Além disso, no julgamento do RCED 6981T0, de relatoria do eminente
Ministro Felix Fischer (DJc de 12.8.2009), o STJ manifestou-se sobre o
tema, conforme a ementa a seguir transcrita:

Representação. Propaganda partidária gratuita. Desvirtuamento. [...].
Inépcia da petição inicial. [...] Propaganda antecipada não configurada.
[...] 2. Na linha dos precedentes desta Corte, para que a petição
inicial seja apta é suficiente que sejam descritos os fatos e seja
levada ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventual prática de ilícito
eleitoral. [...]. (Ac. de 25.4.2012 na Rp nº 125198, rel. Min. Nancy
Andrighi, red. designado Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo sentido o Ac. de
19.8.2008 no REspe nº 26378, rel. Min. Felix Fischer.) (negrito nosso)

Eis porque fica rejeitada a primeira preliminar alegada pelos segundo e
terceiro Representados.

No entanto, a segunda preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
considerando a inexistência de fatos e de provas que possam demonstrar a
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participação direta ou indireta dos segundo e terceiro Representados na
suposta conduta tida como ilícita, há de ser acolhida, pois
Representação Eleitoral como a presente tem como requisito para a sua
propositura a instrução da exordial com fatos, provas, indícios e
circunstâncias que comprovem o benefício que o candidato irá usufruir,
situação que não ocorreu no presente caso, havendo apenas presunções
criadas a partir de fatos isolados, e a partir de veiculação de
comentários feitos por terceira pessoa, externando uma opinião ou uma
crítica sem nenhum elemento que demonstre o conhecimento ou a
participação dos outros dois Representados, pois somente o fato do
último Representado e sua vice serem “seguidores” nas redes sociais do
primeiro Representado, não significa que eles tomaram conhecimento ou
compartilharam das ditas publicações.

Com efeito, o fato das redes sociais do Primeiro Representado conter
comentários, analisando o resultado das eleições do primeiro turno, e
emitir opinião sobre o resultado que ele acha que terá o segundo turno,
bem assim, postar para seus alunos, como atividade avaliativa, assunto
que diz respeito às mazelas das cidades, não se referindo
especificamente a Vitória da Conquista, mesmo porque não se pode
esquecer que muitos acadêmicos do curso e disciplina que o primeiro
Representado leciona são de outros municípios e nem nesta cidade votam,
não significa que os segundo e terceiro Representados estão sendo
beneficiados, principalmente quanto ao conteúdo da alegada propaganda
eleitoral publicada no instagram e facebook, já que não há prova nos
autos da participação direta ou indireta deles na veiculação e
divulgação das mensagens.

As jurisprudências dos Tribunais Superiores têm decidido pela
necessidade de se instruir a representação relativa à propaganda
irregular com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Vejamos:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. VÍDEOS. REDES SOCIAIS/WHATSAPP. AUSÊNCIA DE
PROVA DA AUTORIA OU DO PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. MENSAGEM SEM
CONOTAÇÃO ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. 1. A
representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável (Art. 40-B da Lei 9.504/97). O
representante/recorrente não indicou as provas dos fatos que alega ter
ocorrido, nem requereu ao seu tempo a realização de diligência nesse
sentido. 2. Na análise de casos de propaganda antecipada, é necessário
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. 3. In casu, não se observa nenhuma referência
ao pleito ou candidatura, não há pedido de votos, seja de forma expressa
ou através de expressões semanticamente semelhantes, mas apenas
atribuição da realização de uma obra pública (calçamento de rua) à
atuação do partido político. Outrossim, ante a fragilidade das provas,
tampouco se pode auferir a data em que foi divulgado, ou seja, se
próximo ou não ao pleito vindouro. 4. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido. (TRE-PE - RE: 060002876 SÃO BENTO DO UNA - PE,
Relator: CARLOS FREDERICO GONÇALVES DE MORAES, Data de Julgamento:
17/09/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
193, Data 21/09/2020, Página 5-6) (Grifos nossos);
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RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2019. MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. PERÍODO VEDADO. ART. 36 DA LEI Nº
9.504/97 C/C ART. 15 DA RTRE-CE Nº 745/2019. DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO.
JINGLE. WHATSAPP. PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. FRAGILIDADE DO ACERVO
PROBATÓRIO. AUTORIA E PRÉVIO CONHECIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. GRUPO
FECHADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALCANCE AO PÚBLICO EM GERAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso em face
de sentença que julgou improcedente pedido formulado em representação
por divulgação de propaganda eleitoral irregular. 2. A recorrente
sustenta a existência de propaganda eleitoral antecipada, caracterizada
por meio da veiculação de áudio (jingle), em grupos de whatsapp, em
período anterior ao permitido pela norma regente (RTRE-CE nº 745/2019).
3. O acervo probatório dos autos, consistente em prints de tela de três
grupos do whatsapp e em mídia com o áudio supostamente divulgado,
demonstra-se frágil. 4. A despeito de não ter sido requerida a
realização de perícia, a prova não se revela segura e inconteste, pois,
por se tratar de áudio - ainda que coincida o seu tempo de duração com o
jingle gravado na mídia de fl. 10 -, não há como se afirmar, apenas com
prints, que contêm o mesmo conteúdo. 5. Além de não restar demonstrado
nos autos quem produziu/divulgou o jingle na referida rede social,
igualmente não ficou provado o "prévio conhecimento" dos beneficiários.
O simples fato de um dos recorridos participar de grupo para o qual o
áudio foi encaminhado não gera prova da sua prévia ciência. 6. A
comprovação do prévio conhecimento é ônus que recai sobre quem o alega.
Condutas sancionáveis devem estar bem delineadas e não podem ser
aplicadas com base em ilações. 7. "Considerada a posição preferencial da
liberdade de expressão no Estado democrático brasileiro, não
caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo
Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade
de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele
grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada,
nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão".
(Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Relatora Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data
15/08/2019, Página 51/52). 8. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-CE -
RE: 6191 IRAUÇUBA - CE, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA,
Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 21, Data 30/01/2020, Página 06). (Grifos
nossos);

[...] Propaganda eleitoral. Limite legal. Inobservância. Falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que obstaram o
andamento do recurso especial. Inteligência da súmula nº 182 do STJ.
Discussão acerca da extensão da propaganda impugnada. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. [...]; No tocante ao prévio conhecimento dos
Recorrentes acerca da propaganda irregular, melhor sorte não assiste aos
Agravantes. Com efeito, o Tribunal a quo registrou que, "em atos da
espécie do que ora se examina, este relator tem adotado entendimento de
que somente é possível a responsabilização do político quando se
vislumbra alguma contribuição sua na confecção da mensagem, ainda que
indiretamente. Do contrário, e à míngua de outras provas, não ficaria
demonstrado o seu conhecimento prévio da publicidade, requisito
essencial à configuração da propaganda eleitoral antecipada. “Não por
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acaso, tais publicidades costumam ser realizadas em localidades próximas
aos redutos eleitorais dos referidos candidatos, nitidamente para
reforçar seus nomes perante a população local” (fls. 83). Depreende-se
que a inversão do julgado, quanto ao prévio conhecimento dos Recorrentes
acerca da propaganda veiculada irregularmente, demanda necessariamente o
reexame do complexo fático-probatório acostado aos autos, e não eventual
reenquadramento jurídico dos fatos, o que, aí sim, coadunar-se-ia com a
cognição realizada nesta sede processual. 5. A tese ventilada pela vez
primeira nas razões do agravo regimental configura inovação recursal,
inadmitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes [...]. (Ac. de
25.08.2016 no AI nº 768451, rel. Min. Luiz Fux) (Grifos nossos)

Portanto, acolhendo a segunda preliminar levantada pelos segundo e
terceiro Representados, julgo procedente o seu pleito, excluindo-os do
polo passivo da demanda, por faltar-lhes legitimidade para ali
figurarem, passando a apreciar o pleito autoral em relação apenas ao
primeiro Representado.

Passa-se ao mérito.

A finalidade da norma eleitoral que impõe proibição de alguns
comportamentos em períodos especificados é impedir o abuso do poder
econômico e político e preservar a igualdade entre os candidatos no
processo, situação que não se verifica nos presentes autos.

No caso em análise, constata-se que o primeiro Representado é
Doutor/Professor da UESB, ministrando disciplinas para o Curso de
Direito, cadeiras de Direito Ambiental, Direito Urbanístico e Agrário e
Direitos Humanos, “tendo sua prática docente e suas pesquisas norteadas
por temáticas como moradia, violência urbana, mobilidade urbana, arte
urbana, participação popular como demonstração do direito à cidade justa
e democrática, já tendo publicado diversas obras sobre tais temas.”.

O fato daquele veicular, via redes sociais, os temas de suas
disciplinas, assim como as práticas avaliativas delas, pelo que se
constata no ID 41614729, inclusive juntado pelos Representantes, tem a
finalidade de implementar aulas remotas, em virtude da pandemia do
Covid-19, como se lê: “Estamos em pleno Semestre Letivo de Ensino Remoto
Emergencial na UESB e eu estou lecionando a disciplinas de Direito
Urbanístico, Direito Ambiental e Direitos Humanos. Parte das aulas são
gravadas e estou disponibilizando no meu canal no You Tube. Acabei de
postar uma aula sobre Direito à Cidade. (...)”.

Portanto, as postagens do primeiro Representado, em suas redes sociais
(facebook e instagran), em nada tem a ver com o momento eleitoral de
segundo turno que o município passa, não havendo, sem sombra de dúvidas,
extrapolação do princípio da autonomia universitária e da liberdade de
cátedra do professor, a partir de comportamentos havidos naquele
ambiente e em descompasso com as manifestações próprias das atividades
fins a que se propõem as universidades, e nem postura indevida em sua
função pública, pois cabe-lhe, como professor, incitar nos alunos a
capacidade de pensar, refletir e se posicionar sobre as situações
concretas, independente que seja Vitória da Conquista ou outra cidade,
já que o ensino e a aprendizagem conjugam-se para assegurar espaços de
libertação da pessoa, a partir de ideias e compreensões do mundo
conveniente ou descabido e que se expõem para convencer ou simplesmente
como exposição do entendimento de cada qual.

Portanto, o primeiro Representado não incidiu em nenhuma vedação legal
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em relação à sua postura ou publicações nas redes sociais, não cabendo
se falar em afronta ao §1º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, nem afronta
ao art. 30, §1° e §2°, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e do artigo 57-D
da Lei 9.504/1997, já que as publicações questionadas dizem respeito às
atividades desenvolvidas pelo professor nas disciplinas que ministra, no
curso de Direito da UESB, além de uma postagem com avaliações pessoais
sobre o segundo turno das eleições municipais.

Vale destacar que configura propaganda política qualquer ação que peça
de forma explícita o voto a um partido ou candidato, incluindo o número
dele na urna. Só defender uma candidatura nas redes sociais, como fazem
muitos eleitores e militantes, não é necessariamente considerado
publicidade.

Não tendo sido identificada nenhuma ofensa à honra de terceiros,
falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou privados,
interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo,
não estando caracterizado ato ostensivo de propaganda eleitoral, a livre
manifestação do pensamento não pode ser limitada.

Neste sentido, O TSE também perfilha o mesmo entendimento:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO. 1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso
indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada. 2. O
desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos 3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras,
serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais em perfil privado de rede social não se confunde com
publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as
eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997). 4. É lícito aos
cidadãos, inclusive os servidores públicos,  utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da
Administração Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente,
publicidade institucional. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020) (grifo nosso)

Como bem posto pela Ilustre Parquet, em seu opinativo:

“(...) Há de se ressaltar aqui que, de todo o conteúdo indicado nos
autos, apenas um se refere à atividade de docência do primeiro
Demandado, tratando-se as demais de seu posicionamento político pessoal,
que, embora áspero e contundente, não se presta a descaracterizar ou
ridicularizar os Demandantes. § Cabe pontuar, por outro lado, também,
que o fato de o Demandado ter exigido a divulgação de trabalhos
acadêmicos por meio das redes sociais de seus alunos demonstra decorrer,
além, possivelmente, do seu próprio plano de ensino, da nova forma de
ensino aderida pelas unidades educacionais brasileiras, em virtude das
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imposições da pandemia do coronavírus. Ademais disso, as universidades
gozam de autonomia didático-científica e administrativa, desde que
obedeçam ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, nos termos do Art. 207, da Constituição Federal. § Ainda, no
que diz respeito à alegação de que a ideologia e posicionamento
políticos do primeiro Demandado, expostos em suas redes sociais,
estariam influenciando seus alunos, entende o Ministério Público que
maior sorte não assiste aos Demandantes, haja vista que presume-se que
tal público, inserido no ensino superior, tem capacidade intelectual
suficiente para tomar suas próprias decisões de maneira racional e
independente. § Por fim, pertinente asseverar, por oportuno, que,
enquanto gestor público e pessoa pública que se tornou, o candidato da
Representante está suscetível a receber críticas pelos seus atos e
feitos, o que faz parte do exercício da cidadania e é essencial à
democracia. (...)”. (negrito do original)

Neste cenário, o conjunto probatório constante nos autos não demonstrou
ter o primeiro Representado desrespeitado as regras previstas na
legislação eleitoral, pois a divulgação das postagens.

Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE a Representação, vez que não restou
demonstrada qualquer irregularidade nas postagens divulgadas pelo pelo
Representado, decretando a extinção do processo com resolução de seu
mérito, na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porque incabíveis na espécie.

Publique-se em Cartório. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, dando-se a
devida baixa no registro.

Vitória da Conquista, 27 de novembro de 2020.

 
Cláudio Augusto Daltro de Freitas

Juiz Eleitoral
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