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ACÓRDÃO Nº 470, DE 22 DE MARÇO DE 2022
O PLENÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, no uso de
suas atribuições e disposições regulamentares, conferidas pela Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975,
pela Resolução-COFFITO nº 413/2012 e Resolução-COFFITO nº 519/2020 e suas alterações, bem como
análise dos autos do Recurso no Incidente de Campanha Irregular nº 006 no Procedimento Administrativo
Eleitoral do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, que foram distribuídos
para o Conselheiro-Relator Dr. Abidiel Pereira Dias, que emitiu o seu voto nos seguintes termos:
"RELATÓRIO
Tratam-se os autos de recurso interposto pela Chapa 01 - "CREFITO AO SEU LADO" em face da
Chapa 02 "OPOSIÇÃO - RENOVA MINAS", em especial contra o resultado do julgamento do Incidente de
Campanha Irregular nº 006, que, ao final, julgou improcedente a denúncia da Chapa 01, ora recorrente.
A Chapa recorrente sustenta que integrantes da Chapa 02, ora recorrida, são criadores de perfis,
como o @mudar_paraevoluir no Instagram e Facebook, e que, por meio de tais perfis, se veiculara uma
série de informações inverídicas, concretizando a propagação de "Fake News".
A Chapa 02, em síntese, nega a autoria dos posts, sustentando que seus candidatos não são os
administradores dos perfis e que não praticaram a infração de fake News.
A Comissão Eleitoral não reconheceu a existência de infração, tendo em vista não entender
como provadas as infrações denunciadas.
É o relatório.
VOTO
A Comissão Eleitoral assim fundamentou a sua decisão (fls. 235 a 240), destacando-se o
seguinte trecho:
"Inobstante tudo o que fora apresentado e analisado, apesar dos fortes indícios de
irregularidade na campanha eleitoral, haja vista que os perfis que disseminaram informações ou notícias
inverídicas estão nitidamente vinculados aos candidatos da Chapa nº 02 - OPOSIÇÃO - RENOVA MINAS,
bem como que o conteúdo de suas publicações se enquadra nas condutas previstas no inciso II do § 1º do
artigo 16 da Resolução-COFFITO nº 519/2020, entende esta Comissão Eleitoral que, objetivamente, não foi
comprovado, cabalmente, que tais publicações foram realizadas pelos candidatos da chapa de oposição.
De qualquer forma, considerando a previsão contida no § 5º do artigo 16 da Resolução-COFFITO
nº 519/2020, restando comprovada a prática de disseminação de informação ou notícia inverídica ("Fake
News"), ao menos no fato acerca da publicação do edital de convocação das eleições, esta Comissão
Eleitoral entende ser o caso de informar às autoridades competentes para apuração de eventuais
infrações éticas e penais por aqueles que detenham a titularidade do perfil @mudar_paraevoluir nas redes
sociais."
Sobre os elementos necessários para caracterizar a existência da infração capitulada no art. 16,
inciso II, da Resolução nº 519/2020, socorro-me de trecho da manifestação da Procuradoria do COFFITO:
"2.9 - Nesse diapasão resta prevista a conduta de disseminação de fatos inverídicos que possam
prejudicar os candidatos das chapas adversárias. Senão vejamos a previsão do art. 16, inciso II, da
Resolução nº 519/2020:
Art. 16. Após a publicação do edital de deferimento definitivo no Diário Oficial da União ou do
resultado de julgamento do COFFITO com o deferimento ou habilitação da(s) chapa(s), passa a ser
permitida a campanha eleitoral, podendo os profissionais candidatos praticar atos de campanha em geral.
§ 1º É vedado durante o período de campanha eleitoral:
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(...)
II - disseminar ou compartilhar, por qualquer meio de comunicação, notícias comprovadamente
inverídicas ("Fake News"), com a finalidade de prejudicar candidato ou chapa adversária;
(...)
2.10 - Portanto, a conduta subdivide-se em dois verbos basicamente: "disseminar" ou
"compartilhar", donde disseminar se relaciona com a difusão da inverdade e o compartilhamento se
relaciona propriamente a reproduzir ou espalhar a inverdade criada por outra pessoa, por qualquer meio
de comunicação, o que denota que as redes sociais são ambientes propícios para a ocorrência das
situações previstas na norma eleitoral.
2.11 - O segundo requisito é que reste clara a intenção de macular ou prejudicar candidato ou
chapa adversária.
2.12 - Logo, havendo a conduta de disseminar, que reste objetivamente demonstrado que o
sujeito ativo é um candidato ou chapa, bem como a intenção ou finalidade de prejudicar o adversário,
restará aí tipificada a hipótese de infração à norma eleitoral encartada no art. 16, inciso II, do Regulamento
Eleitoral.
(...)"
Nesse sentido, analisando o caso concreto, penso que a Comissão Eleitoral acertou em sua
decisão, eis que, a par de aparentar ser o perfil em questão ligado a pessoas da Chapa recorrida, não é
possível afirmar que seus integrantes seriam os administradores dos perfis.
Colho neste sentido o que resta lançado em Parecer Jurídico:
"2.15 - A penalidade em procedimento desta natureza exige a configuração dos elementos já
mencionados, quais sejam: disseminação ou compartilhamento de fato inverídico e a intenção de macular
a imagem do adversário. Ambos os elementos constam presentes, ou seja, há fatos inverídicos que podem
oportunizar prejuízo eleitoral, porém, não há certeza de quem seriam as pessoas responsáveis, se
candidatos ou não.
2.16 - Assim, ante a incerteza de que os candidatos mencionados no corpo da denúncia são ou
não de fato os disseminadores das inveracidades é que não se pode condenar a Chapa 02 - "OPOSIÇÃO
RENOVA MINAS" no presente procedimento. Deve-se ter em vista que procedimento desta natureza deve
ter claro intuito inibitório de ilicitudes, porém, não é possível atingir os candidatos sem prova neste
sentido."
Em relação ao SINFITO, ainda que a instituição esteja lançada em interesses eleitorais ou
eleitoreiros de seus gestores ou de pessoas vinculadas à instituição, o que lamenta-se, não é possível
punir os candidatos, visto que a norma não prevê sanção para tal conduta, não estando a Comissão
Eleitoral autorizada a punir a Chapa por tal razão, em homenagem ao Princípio da Legalidade Estrita.
Portanto, em que pesem os indícios, tenho que estes não são suficientes para punir a Chapa 02,
visto que não houve comprovação de que a conduta teria como responsáveis candidatos, ainda assim, é
possível que os ofendidos busquem as autoridades para verificarem quem são os responsáveis para fins
de responsabilização civil, administrativa (ético-deontológica) e/ou criminal, se for o caso.
Face ao exposto, conheço do recurso interposto pela Chapa 01: "CREFITO - AO SEU LADO" e
nego-lhe provimento.
É como voto."
ACORDAM os Conselheiros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em
sessão virtual da 356ª Reunião Plenária Extraordinária, nos termos da Resolução-COFFITO nº 519, de 13 de
março de 2020, em:
Acompanhar o voto do Relator, por unanimidade, para conhecer do Recurso da Chapa 01 nos
autos do Incidente de Campanha Irregular nº 006 no âmbito do processo eleitoral do Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, para, no mérito, negar-lhe provimento.
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QUÓRUM: Dr. Roberto Mattar Cepeda, Presidente; Dr. Abidiel Pereira Dias, Conselheiro-Relator;
Dra. Ana Rita Costa de Souza Lobo Braga, Conselheira Efetiva; Dr. Leandro Lazzareschi, Conselheiro Efetivo;
Dr. Marcelo Renato Massahud Júnior, Conselheiro Efetivo; Dr. Maurício Lima Poderoso Neto; Conselheiro
Efetivo; e Dra. Patrícia Luciane Santos de Lima, Conselheira Efetiva.
IMPEDIMENTO: Declarou-se impedido o Dr. Marcelo Renato Massahud Júnior.
ABIDIEL PEREIRA DIAS

Conselheiro-Relator

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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