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 Objeto do processo: Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - Nacional em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO,
brasileiro, candidato à reeleição ao cargo de presidente da República,  e de WALTER SOUZA
BRAGA NETTO, candidato ao cargo de vice-Presidente da República, sob a seguinte alegação:
 
- desvirtuamento das lives - que são transmissões ao vivo de áudio e vídeo na Internet e que,
posteriormente, permanecem gravadas para acesso a qualquer tempo por meio das redes sociais
Instagram, Youtube e Facebook - realizadas semanalmente pelo Senhor Jair Messias Bolsonaro
para a divulgação de atos de governo, que tem utilizado as dependências do Palácio da Alvorada
(residência oficial) para veicular pautas de sua campanha eleitoral, bem como também para
promover intenso apoio às candidaturas de seus aliados nos diversos rincões do Brasil.
 
Destaca-se o seguinte trecho:
 
" JAIR BOLSONARO: [...] vamos lá, aqui rapidamente, para o HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO, Rio Grande, é, Região Sul, temos lá no Rio Grande do Sul o nosso Mourão
[atual Vice-Presidente da República] candidato ao Senado, eu peço ao pessoal, tem gente
que tem simpatia por outro candidato, é um direito dele, mas eu peço vote em alguém
afinado conosco, né!? E tem gente aí que sabe que não tem chance, apenas atrapalha, né!? (...) "
 
 
Requer-se, na presente AIJE, a concessão de medida liminar inaudita alter pars para determinar
que os Investigados se abstenham de realizar a gravação e transmissão de lives com
pronunciamentos político-eleitorais - tais como para a exposição de propostas eleitorais, material
de campanha e pedido de votos para si e para outros candidatos e candidatas etc. - nas áreas
privativas (dependências internas) do Palácio da Alvorada (residência oficial), do Palácio do
Planalto (sede do governo) e com a utilização de todo aparato estatal, sobretudo de intérprete de
libras custeado pelo Erário, bem como que os pronunciamentos político-eleitorais gravados nestas
circunstâncias não sejam utilizados para a propaganda eleitoral gratuito (no rádio e na televisão) e
nem para a propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa. 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal Superior Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) -

NACIONAL (REPRESENTANTE)

IAN RODRIGUES DIAS (ADVOGADO)

FELIPE ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA (ADVOGADO)

ANDRE GARCIA XEREZ SILVA (ADVOGADO)

ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)

MARA DE FATIMA HOFANS (ADVOGADO)

MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO (ADVOGADO)

ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)

EZIKELLY SILVA BARROS (ADVOGADO)

WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)

JAIR MESSIAS BOLSONARO (REQUERIDO)

WALTER SOUZA BRAGA NETTO (REQUERIDO)

Procurador Geral Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

15812
3733

24/09/2022 10:33 Decisão Decisão



 

 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral

 
 
 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)  Nº 0601212-32.2022.6.00.0000
(PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
REPRESENTANTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - NACIONAL 
ADVOGADO: IAN RODRIGUES DIAS - OAB/DF10074 
ADVOGADO: FELIPE ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA - OAB/PE40797 
ADVOGADO: ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - OAB/CE25545-A 
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456-A 
ADVOGADO: MARA DE FATIMA HOFANS - OAB/RJ68152-A 
ADVOGADO: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO - OAB/RJ6281800A 
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719-A 
ADVOGADO: EZIKELLY SILVA BARROS - OAB/DF31903 
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757-A 
REQUERIDO: JAIR MESSIAS BOLSONARO 
REQUERIDO: WALTER SOUZA BRAGA NETTO 
  
 
                         
 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. LIVE SEMANAL. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FINALIDADE DE
DIVULGAÇÃO DE ATOS DE GOVERNO. UTILIZAÇÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS.
DESVIRTUAMENTO. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. INTENSIFICAÇÃO NOS DIAS FINAIS
DA CAMPANHA. QUEBRA DE ISONOMIA. PLAUSIBILIDADE. URGÊNCIA. REQUERIMENTO
LIMINAR DEFERIDO.
 
1. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral – AIJE – destinada a apurar a ocorrência de
abuso de poder político, ilícito supostamente perpetrado em decorrência do desvio de finalidade,
em proveito de candidaturas, de lives tradicionalmente realizadas por Jair Bolsonaro nas
dependências dos Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos destinados ao uso do
Presidente da República.
 
2. A AIJE não se presta apenas à punição de condutas abusivas, quando já consumado o dano
ao processo eleitoral. Assume também função preventiva, sendo cabível a concessão de tutela
inibitória para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito.
 
3. Nesse sentido, prevê o art. 22, I, b, da LC 64/90 que, ao receber a petição inicial, cabe ao
Corregedor determinar “que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja
julgada procedente”.
 
4. O exercício dessa competência deve se pautar pela mínima intervenção, atuando de forma
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pontual para conter a propagação e amplificação de efeitos potencialmente danosos. A fim de que
essa finalidade preventiva possa ser atingida, a análise da gravidade, para a concessão da tutela
inibitória, orienta-se pela preservação do equilíbrio da disputa ainda em curso.
 
5. Esse exame não se confunde com aquele realizado no julgamento de mérito e não antecipa a
conclusão final, que deverá avaliar in concreto os efeitos das condutas praticadas, a fim de
estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à cassação de registro ou diploma e à
inelegibilidade.
 
6. No caso, alega-se que é notório que o Presidente da República realiza, desde o início de seu
mandato, lives semanais, gravadas nas dependências do Palácio do Planalto ou da Alvorada,
destinadas a divulgar atos de seu governo. Contudo, conforme link de transmissão indicado pelo
autor, em 21/04/2022, o primeiro investigado anunciou que buscaria realizar lives diárias,
dedicando “pelo menos metade do tempo para as Eleições pelo Brasil”.
 
7. O vídeo, com duração de quase meia hora, foi veiculado em perfis oficiais da campanha,
registrados no TSE. Ao explicar o motivo de realizar a transmissão excepcionalmente em uma
quarta-feira, Jair Bolsonaro diz que, aproximando-se a “reta final” da disputa, e havendo “muita
coisa em jogo”, tentará realizar lives todos os dias, dedicando “pelo menos metade” do tempo
para promover candidaturas de deputados federais e senadores, com o objetivo de repetir o
sucesso de 2018 e formar uma grande bancada.
 
8. Na primeira parte da transmissão, o primeiro investigado repisa temas de sua pauta de
campanha, como o caráter decisivo do pleito vindouro para o rumo do país; a importância de
impedir a retomada do poder pela esquerda; e sua receptividade por onde passa, a confirmar que
a reeleição é certa. Exalta atos de sua gestão e comenta a viagem internacional à Londres e à
Nova York.
 
8. A partir de 14min17seg que tem início o que o próprio candidato denomina “horário eleitoral
gratuito”, momento em que passa a pedir votos para aliados que disputam governos estaduais e
vagas no Senado e na Câmara dos Deputados, em todo o país. O critério sempre referido é a
“afinidade” com o Presidente. Abre-se espaço para candidato a governador de Goiás para falar na
 live e em seguida Jair Bolsonaro anuncia que tem em vista um grande ato de campanha para
01/10/2022.
 
9. Não há dúvidas do teor eleitoral das mensagens, que foram divulgadas em redes sociais da
campanha. Quanto ao local em que feita a gravação, há indícios, a partir das imagens captadas,
que foram realizadas nas conhecidas dependências da biblioteca do Palácio da Alvorada.
Também se constata que a intérprete de libras é a mesma que participou de diversas outras lives 
realizadas ao longo do mandato do atual Presidente.
 
10. Os elementos presentes nos autos são suficientes para concluir, em análise perfunctória, que
o acesso a bens e serviços públicos, assegurado a Jair Messias Bolsonaro por força do cargo de
Chefe de Governo, foi utilizado em proveito de sua campanha e de candidatos por ele apoiados.
O alcance do vídeo na internet ultrapassa 316.000 (trezentas e dezesseis mil) visualizações.
 
11. O emprego na campanha do candidato à reeleição de bens e serviços públicos inacessíveis a
qualquer dos demais competidores, conduta cujos substanciais indícios foram trazidos aos autos,
é tendente a ferir a isonomia do pleito.
 
12. Na hipótese, assentada a plausibilidade do direito, em razão da verossimilhança da alegação
de que a live de cunho eleitoral foi feita no Palácio da Alvorada e contou com a participação de
intérprete de libras que acompanha o Presidente no exercício do mandato, conclui-se também
pela urgência da concessão de medida que faça cessar os impactos anti-isonômicos do desvio de
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finalidade em favor das candidaturas dos investigados.
 
13. Tutela inibitória antecipada deferida, para determinar a remoção de vídeo da live de
21/09/2022 dos canais de propaganda dos investigados e impor que o Presidente, candidato à
reeleição, se abstenha de realizar lives similares em dependências de bens públicos e utilizando-
se de serviços a que tem acesso em função de seu cargo, sob pena de multa.
 
14. Faculta-se aos investigados, de imediato e sem prejuízo do prazo de defesa após regular
citação, produzir contraprova, para que, caso afastados os indícios visuais de que foram
empregados bens e serviço públicos na realização da live de 21/09/2022, seja restabelecida a
exibição do vídeo.
 
 
 
 
 

DECISÃO LIMINAR
 

 
 
Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral, por suposta prática de abuso de poder político,
ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista – PDT, contra Jair Messias
Bolsonaro, candidato à reeleição para o cargo de Presidente da República, e Walter Souza Braga
Neto, candidato a Vice-Presidente da República.
 
A ação tem como causa de pedir fática o suposto desvio de finalidade, em proveito de
candidaturas, de lives tradicionalmente realizadas por Jair Bolsonaro nas dependências dos
Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos destinados ao uso do Presidente da
República..
 
Narra a petição inicial, em síntese, que “a finalidade da live – que originariamente ostenta o
escopo de publicizar os atos desse governo – foi desvirtuada para veicular pedido de votos para o
primeiro Investigado e para os seus aliados políticos, o que denota a utilização da estrutura da
Administração Pública para satisfazer finalidades eleitorais, em uma clara ocorrência de abuso de
poder político que promove odiosos acintes ao princípio da paridade de armas”.
 
O autor destaca os seguintes aspectos:
 

a) é público e notório que Jair Messias Bolsonaro “realiza a transmissão de 
lives às 19h de todas as quintas-feiras – geralmente gravadas nas
dependências dos Palácios do Planalto ou Alvorada”;
 
b) na última quarta-feira, 21/09/2022, o primeiro investigado antecipou a live e
anunciou que passaria a tentar realiza-las diariamente, dedicando ao menos
metade do tempo para promover candidaturas por ele apoiadas;
 
c) a transmissão foi feita nas páginas oficiais do candidato nas redes 
Instagram, Youtube e Facebook, registradas no TSE, logrando “altos níveis de
visualização, interação e compartilhamento”;
 
d) quanto ao conteúdo, metade do tempo foi destinado a promover a
campanha presidencial, passando-se, na segunda metade, a divulgar o que o
próprio candidato denominou “horário eleitoral gratuito”, pedindo votos para
aliados, em todo o país, que disputam vagas no Senado e na Câmara dos
Deputados;
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e) em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Major Victor Hugo,
candidato a governador de Goiás, o qual convida a população de Goiânia para
carreata no dia 24/09/2022, organizada pelo “Movimento Goiás de Mãos
Dadas Pelo Brasil”;
 
f) “as transmissões ocorrem nas dependências privativas do Palácio da
Alvorada, residência oficial do Presidente da República, a evidenciar que o
Senhor Jair Messias Bolsonaro utiliza todo o aparato mobiliário do prédio
público para a consecução desse fim, bem como dos serviços da intérprete de
libras custeada pelo Erário”;
 
g) “a despeito de parte final do §2º, art. 73, da Lei nº 9.504/1997 admitir o uso,
excepcional, da Residência Oficial (no caso o Palácio da Alvorada) para a
realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à campanha eleitoral
do Chefe do Poder Executivo, a própria norma adverte sobre a impossibilidade
de divulgação” dos atos praticados nesse ambiente.
 

O autor afirma a tipicidade da conduta, ressaltando que a gravidade está demonstrada, qualitativa
e quantitativamente, pois, ao modificar o enfoque originário das lives, o primeiro investigado
“ultrapassou as lindes do exercício regular das atitudes escorreitas de um Presidente da
República [...], com a finalidade política de atrair cidadãos e cidadãs interessados nos atos de
gestão e depois bombardeá-los com propaganda eleitoral, tudo isso nas dependências do Palácio
da Alvorada”.
 
Sustenta estarem demonstrados os requisitos para a concessão de medidas de urgência, com
vistas a remover o conteúdo irregular da internet e impedir novo desvirtuamento do acesso do
primeiro investigado a bens públicos de uso privativo do Presidente da República para a produção
de lives eleitorais. Ressalta o cabimento da tutela inibitória na AIJE, por conjugação dos arts. 22,
I, b, da LC 64/90 e 497, parágrafo único, do CPC, tal como constou da decisão liminar proferida
por esta Corregedoria na AIJE 0601154-29).
 
Assim, requer, liminarmente:
 

a) A concessão de medida liminar inaudita alter pars para determinar que os
Investigados se abstenham de realizar a gravação e transmissão de lives
com pronunciamentos político-eleitorais – tais como para a exposição de
propostas eleitorais, material de campanha e pedido de votos para si e para
outros candidatos e candidatas etc. – nas áreas privativas (dependências
internas) do Palácio da Alvorada (residência oficial), do Palácio do Planalto
(sede do governo) e com a utilização de todo aparato estatal, sobretudo de
intérprete de libras custeado pelo Erário, bem como que os
pronunciamentos político-eleitorais gravados nestas circunstâncias não
sejam utilizados para a propaganda eleitoral gratuito (no rádio e na
televisão) e nem para a propaganda eleitoral na internet, sob pena da
imputação de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência, dobrando-se a
cada reincidência, nos termos do art. 22, inciso I, b, da LC nº 64/90;
 
a.1) Ainda nessa extensão, como forma de efetivar a medida de urgência
para impedir a perpetuação do ilícito através das redes sociais (art. 297, do
CPC), a expedição de determinação para que o Facebook, o Instagram e o
Youtube promovam a imediata retirada da live que encontra-se albergada
nos seguintes links de acesso: <
https://www.youtube.com/watch?v=nmfjrXQ0IOU >; <
https://www.instagram.com/p/CiyRzRIo89v/ > ; <
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https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/773020833930494>
; nos termos do art. 17, §1º-B, da Resolução TSE nº 23.608/2019;;
 

Pugna, ao final, “declaração da inelegibilidade dos Investigados, além da cassação do registro ou
do diploma, pela prática de abuso de poder político (art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90)”. (ID
158118048).
 
Relatado o feito no que se faz necessário, passo a apreciar o requerimento liminar.
 
A ação de investigação judicial eleitoral – AIJE – se destina a tutelar a legitimidade e a
normalidade do pleito e a isonomia entre candidaturas, bens jurídicos severamente afetados por
práticas abusivas que envolvam desvio de finalidade do poder político, uso desproporcional de
recursos públicos em desconformidade com a legislação eleitoral e utilização indevida de meios
de comunicação social, inclusive da internet, para beneficiar determinada candidatura (art. 22,
caput, da LC 64/90).
 
As sanções previstas para a hipótese de procedência do pedido formulado na AIJE – cassação
do registro ou diploma e inelegibilidade – têm não apenas dimensão punitiva, mas asseguram
também a recomposição dos bens jurídicos, uma vez que impedem que os beneficiários logrem
exercer mandato ilicitamente obtido e, ainda, alijam os responsáveis, por 8 anos, da possibilidade
de disputar eleições.
 
Porém, a AIJE não tem por enfoque único a aplicação de sanções após a prática de condutas
abusivas, quando já consumado o dano ao processo eleitoral. A máxima efetividade da proteção
jurídica buscada por essa ação reclama atuação tempestiva, destinada a prevenir ou mitigar
danos à legitimidade do pleito, desde que se tenha elementos suficientes para identificar o
potencial lesivo de condutas que ainda estejam em curso.
 
Sob essa ótica, a AIJE assume também função preventiva, própria à tutela inibitória,
modalidade de tutela específica voltada para a cessação de condutas ilícitas, independentemente
de prova do dano ou da existência de culpa ou dolo. A técnica é prevista no parágrafo único do
art. 497 do CPC, aplicável subsidiariamente às ações eleitorais, e que dispõe:
 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente.
 
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir
a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção
, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência
de culpa ou dolo.
 
(sem destaques no original)
 

Note-se que essa diretriz, bem antes do CPC/2015, já estava presente na disciplina da AIJE.
Nesse sentido, prevê o art. 22, I, b, da LC 64/90 que, ao receber a petição inicial, cabe ao
Corregedor determinar “que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso
seja julgada procedente”. Há, nessa previsão, o claro propósito de fazer cessar a conduta ilícita,
prezando-se pela eficiência da tutela jurisdicional, sem prejuízo do prosseguimento do feito para
apurar o cabimento das sanções acima mencionadas.
 
Assim, havendo indícios robustos da prática de condutas com potencial abusivo, não é
necessário, para que se defira a tutela inibitória, verificar a efetiva ocorrência de lesão grave aos
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bens jurídicos. Por esse motivo, a análise da gravidade, como elemento da decisão liminar em
que se avalia o cabimento da suspensão de condutas que amparam a AIJE, deve ser orientada
para verificar a necessidade de conter a propagação e amplificação de efeitos potencialmente
danosos, adotando-se a mínima intervenção necessária, para preservar a legitimidade das
eleições e o equilíbrio da disputa.
 
Nota-se, portanto, que esse exame não se confunde com aquele realizado no julgamento de
mérito e não antecipa a conclusão final, que deverá avaliar in concreto os efeitos das
condutas praticadas, a fim de estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à
cassação de registro ou diploma e à inelegibilidade.
 
Estabelecidas essas premissas, entendo que se encontram preenchidos os requisitos para
antecipar a tutela inibitória buscada pelo autor.
 
Deve-se mencionar que o tema versado nesta ação é similar, mas não idêntico, ao da AIJE
0600828-69, cuja análise teve início sob relatoria de meu antecessor, Min. Mauro Campbell
Marques. Naquele feito, narrou-se que, em live de 18/08/2022, Jair Bolsonaro dedicou tempo para
pedir votos para si e para 17 aliados, mostrando “santinhos” de cada um.
 
Já então, o PDT argumentava que as lives foram notoriamente adotadas pelo atual Presidente
para realizar sua comunicação institucional, de modo que, ao afastar-se desse objetivo e
promover candidaturas, já se tem o desvio de finalidade vedado pela legislação eleitoral.
Também, ressaltou que houve uso de bens e serviços públicos em favor do candidato à reeleição,
uma vez que as imagens seriam geradas de dentro das dependências privativas do Palácio do
Planalto e que também houve tradução para libras custeada pelo Erário.
 
Àquela altura, o Min. Mauro Campbel Marques, com prudência louvável, diferiu o exame do
pedido liminar para momento posterior à apresentação de defesa.
 
Quanto aos limites impostos a gestores que optem por realizar comunicação institucional por
canal privado – debate que veio à tona quando Donald Trump, então Presidente dos Estados
Unidos, foi proibido de bloquear seguidores no Twitter em que tratava de assuntos de governo –,
há de fato um longo percurso argumentativo a ser amadurecido, não cabendo antecipar proibição
nesse sentido.
 
No entanto, em relação ao outros pontos relevantes, entendo haver distinções entre as
demandas, sendo que as particularidades dos fatos ora em exame me levam a compreender pelo
cabimento de tutela inibitória antecipada. Destaco esses elementos:
 

a) a iminência da realização das eleições do dia 02/10/2022, momento em que
necessariamente serão decididas as eleições para as Casas Legislativas,
potencializando os benefícios para os candidatos citados nas lives;
 
b) a alteração da rotina até aqui adotada pelo Presidente, que antecipou a
tradicional live de quinta-feira para quarta e anunciou, de forma explícita, que
tentará realizar transmissões diárias nesta “reta final”, com grande enfoque
nas “eleições pelo Brasil” (“pelo menos metade do tempo”), demonstrando a
intensificação da estratégia e o objetivo de formar uma bancada aliada no
Congresso, repetindo “o sucesso de 2018”;
 
c) indícios consistentes de que a live de 21/09/2022 foi gravada na biblioteca
do Palácio da Alvorada, cuja decoração é bastante singular e pode ser
facilmente identificada a partir de imagens públicas disponíveis na internet,
sendo este um elemento distintivo em relação à AIJE 060828-69, pois na
ocasião o fundo apresentava uma parede branca, supostamente no Palácio do
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Planalto;
 
d) no mesmo sentido, a identificação da intérprete de libras como pessoa que
vem acompanhando Jair Bolsonaro em lives ao longo do mandato, destinadas
a tratar de atos governamentais.
 

Na hipótese, a petição inicial forneceu link para a live de 21/09/2022, que se encontra
disponibilizada nos canais do candidato Jair Bolsonaro nas redes instagram, youtube e facebook 
informados ao TSE para a realização de propaganda eleitoral. O vídeo possui aproximadamente
30 minutos.
 
Logo de início, Jair Bolsonaro diz que “não é normal” realizar a live na quarta-feira, mas que,
aproximando-se a “reta final” da disputa, e havendo “muita coisa em jogo”, tentará realizar lives 
todos os dias, dedicando “pelo menos metade” do tempo para promover candidaturas de
deputados federais e senadores, com o objetivo de repetir o sucesso de 2018 e formar uma
grande bancada.
 
Na primeira parte da transmissão, o primeiro investigado repisa temas de sua pauta de
campanha, como o caráter decisivo do pleito vindouro para os rumos do país; a importância de
impedir a retomada do poder pela esquerda; e sua receptividade por onde passa, a confirmar que
a reeleição é certa. Exalta atos de sua gestão e comenta a viagem internacional à Londres e à
Nova York. Especificamente no que diz respeito ao funeral da Rainha Elizabeth II, diz que “é um
evento onde você fala pouco”, mas que consiste em “experiência ímpar” de prestar “solidariedade
a um povo, e isso ajuda muito a nossa política”.
 
A partir de 14min17seg que tem início o que o próprio candidato denomina “horário eleitoral
gratuito”, momento em que passa a pedir votos para aliados que disputam o cargo de Governador
e vagas no Senado e na Câmara dos Deputados, em todo o país. Abre-se espaço para candidato
a governador de Goiás para falar na live e em seguida Jair Bolsonaro anuncia que tem em vista
um grande ato de campanha para 01/10/2022.
 
Não há dúvidas do teor eleitoral das mensagens, que foram divulgadas em redes sociais da
campanha. Quanto ao local em que feita a gravação, há indícios, a partir das imagens
captadas, que foram utilizadas as conhecidas dependências da biblioteca do Palácio da
Alvorada. Também se constata que a intérprete de libras é a mesma que participou de
diversas outras lives realizadas ao longo do mandato do atual Presidente.
 
A jurisprudência do TSE orienta que, em prestígio à igualdade de condições entre as
candidaturas, a captura de imagens de bens públicos para serem utilizadas na propaganda
deve se ater aos espaços que sejam acessíveis a todas as pessoas, vedando-se que os
agentes públicos se beneficiem da prerrogativa de adentrar outros locais em razão do
cargo e lá realizar gravações. Nesse sentido:
 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISOS I, III E IV, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM OBRA PÚBLICA. USO
DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
DESVIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
ORDINÁRIO. 
 
1. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997
somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral. 
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2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda
eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese
excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível. 
 
[...]
 
(RO 0602196-65, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 14/04/2020, sem
destaques no original)
 

 
 
Os indícios até aqui reunidos indicam que, no caso, tanto o imóvel destinado à residência
oficial do Presidente da República quanto os serviços de tradução para libras custeados
com recursos públicos foram destinados à produção de material de campanha. Trata-se,
ademais, de recursos inacessíveis a qualquer dos demais competidores, e que foram
explorados pelo primeiro investigado.
 
É patente, portanto, que o fato em análise é potencialmente apto a ferir a isonomia entre
candidatos e candidatas da eleição presidencial, uma vez a destinação de bens e recursos
públicos em favor do candidato à reeleição, especialmente a residência oficial do Presidente,
redunda em vantagem não autorizada pela legislação eleitoral ao atual incumbente do cargo.
 
Os elementos presentes nos autos são suficientes para concluir, em análise perfunctória,
que o acesso a bens e serviços públicos, assegurado a Jair Messias Bolsonaro por força
do cargo de Chefe de Governo, foi utilizado em proveito de sua campanha e de candidatos
por ele apoiados. O alcance do vídeo na internet ultrapassa 316.000 (trezentas e dezesseis mil)
visualizações.
 
Assentada a plausibilidade do direito, em razão da verossimilhança da alegação de que a live 
de cunho eleitoral foi feita no Palácio da Alvorada e contou com a participação de
intérprete de libras que acompanha o Presidente no exercício do mandato, conclui-se
também pela urgência da concessão de medida que faça cessar os impactos anti-isonômicos do
desvio de finalidade em favor das candidaturas dos investigados.
 
Assim, faz-se necessário tanto determinar a remoção do material potencialmente irregular quando
vedar que seja reiterada a conduta – especialmente em razão do anúncio de que as lives 
poderão ser veiculadas diariamente até a véspera do pleito. Nesse particular, não se deve limitar
o uso apenas da biblioteca do Palácio da Alvorada e dos serviços de tradução de libras,
mas a abstenção do uso de qualquer bem a que o Presidente tenha acesso
especificamente em razão do seu cargo para a produção das citadas lives.
 
Quanto à remoção do conteúdo relativo à live de 21/09/2022, não descarto a possibilidade de que
novos elementos, eventualmente apresentados pelos investigados, conduzam a alteração do
juízo que aqui se firma apenas em caráter precário. Por isso, entendo importante consignar
que se franqueia a produção de prova de que os bens e serviços utilizados na gravação
não eram públicos.
 
Não se trata aqui de impor “prova diabólica” de fato negativo, mas sim de permitir que o
candidato, responsável pelo material de propaganda, demonstre a regularidade das
circunstâncias em que foi produzido, afastando a percepção, ora verossímil, de que se
tratava das dependências do Palácio da Alvorada e da intérprete que acompanha o
Presidente,   
 
Desse modo, defiro o requerimento liminar, para conceder a tutela inibitória antecipada e
determinar:
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a) a intimação do primeiro investigado para que se abstenha de gravar e
transmitir lives de cunho eleitoral, destinadas a promover a sua
candidatura ou de terceiros, utilizando-se de bens e serviços públicos a
que somente tem acesso em função de seu cargo de Presidente da
República, inclusive o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e
serviços de tradução de libras custeado pelo Erário,  sob pena de multa
de R$20.000,00 (vinte mil reais) por ato;
 
 
 
b) a intimação de ambos os investigados para que se abstenham de usar
em sua propaganda eleitoral vídeos produzidos nas condições referidas
no item “a” supra, devendo fazer cessar, em 24 horas, a veiculação de
matérias desse tipo que se encontrem em suas páginas de propaganda
declaradas ao TSE, sob pena de multa de R$10.000,00 (vinte mil reais)
por peça ou postagem mantida ou veiculada após o prazo;
 
 
 
c) a intimação das empresas responsáveis para que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, remova a postagem albergadas nos links abaixo, 
devendo diligenciar pela preservação do conteúdo até decisão final
neste processo, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais):
 
Youtube:
 
https://www.youtube.com/watch?v=nmfjrXQ0IOU
 
Instagram:
 
https://www.instagram.com/p/CiyRzRIo89v/
 
Facebook:
 
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/773020833930494
 

 
 
As intimações acima referidas deverão ser efetivadas pelo meio mais célere, utilizando-se,
no caso dos investigados, o número de WhatsApp e e-mail cadastrados no registro de
candidatura.
 
Faculta-se aos investigados, de imediato e sem prejuízo do prazo de defesa após regular citação,
produzir contraprova, para que, caso afastados os indícios visuais de que foram empregados
bens e serviço públicos na realização da live de 21/09/2022, seja restabelecida a exibição do
vídeo.
 
Em prestígio à colegialidade, submeto esta decisão a referendo, na primeira pauta disponível.
 
Por fim, determino a citação dos investigados para que apresentem defesa no prazo de 5 (cinco)
dias, observado na diligência. Quanto ao Presidente da República, estipulo o prévio agendamento
para entrega do mandado.
 
Após, voltem conclusos os autos.
 
Publique-se. Intimem-se.
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Brasília/DF, 23 de setembro de 2022.
 
 
 
 
 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
 

Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral
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