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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL
BREJO DO CRUZ -PB  

PROCESSO: 0600291-10.2020.6.15.0038
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO TRABALHO, MUDANÇA E CORAÇÃO
REPRESENTADO: REPRESENTADO: COLIGAÇÃO BREJO DO CRUZ CADA VEZ MELHOR
(PP, PT, PL E PSD), FRANCISCO DUTRA SOBRINHO, JOSE LIMA FERNANDES DE
ALENCAR JUNIOR, TAMIA SILVEIRA MAIA
 

DECISÃO 
Trata-se de representação proposta pela Coligação Mudança, Trabalho e Coração,

representada pelo senhor Francisco das Chagas Costa de Sousa, em face da Coligação Brejo do Cruz Cada
Vez Melhor, dos candidatos Francisco Dutra Sobrinho e José Lima Fernandes de Alencar Júnior, assim como
contra Tamia Silveira Maia, objetivando a retirada postagens na rede Instagram de alegadas Fake News. 

Narrou a representante que, após da divulgação do resultado de pesquisa eleitoral regularmente
registrada, relativa aos cargos de prefeito no município de Brejo do Cruz, a Senhora Tamia Silveira teria
postado em sua página do Instagram (https://instagram.com/taminha_silveira?igshid=dvde1wjp6wc5) alegações
de que a pesquisa seria falsa, a fim de descredenciar o candidato da Coligação autora, Dr. Tales, postagem
que  te r ia  s ido  repub l i cada  pe lo  cand ida to  José  L ima  Fernandes ,  a t ravés  do  l i nk  "
https://instagram.com/drzelimajr?igshid=9ldee6ep29to" 
Assim, pugna a coligação para que, liminarmente, as postagens sejam excluídas da rede social respectiva,
prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos. 

Requereu ainda a concessão de Direito de resposta, a fim de que os ofensores publiquem, no
meio e modelo da ofensa, a resposta do ofendido. 

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. 
A representação eleitoral é instituto previsto no artigo 96 da Lei das Eleições (nº 9.504/97) e que

foi regulamentada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução nº 23.608/2019. 
Debruçando-se este Juízo acerca dos pleitos realizados pela coligação representante, tem-se,

primordialmente, o pleito de retirada das postagens alegadamente inverídicas, que caracterizariam Fake News,
assim como deferimento de pedido de resposta. 

Pois bem, sobre o direito de resposta, tem-se que o instituto está previsto no art. 58 da Lei
9.504/97, o qual dispõe que: 

  
 

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato,

partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,

difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

 
  
Da mesma forma, dispõe o art. 31, da Resolução TSE nº 23.608/ 2019: 

 
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito
de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou 
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº
9.504/1997, art. 58, caput). (grifei)
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Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta
relativo à ofensa veiculada: 
(…) 
IV - em propaganda eleitoral pela internet: 
a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo de 3
(três) dias, contados da sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, IV); 
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que foi divulgada a
ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet (URL ou, caso inexistente
esta, URI ou URN), facultando-se a juntada de ata notarial ou outro meio de prova que
demonstre, ainda que posteriormente suprimida a postagem, a efetiva disponibilização do
conteúdo no momento em que acessada a página da internet; 
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não tenha sido produzida a prova referida na
segunda parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente intimará o autor para se
manifestar antes de decidir pela extinção do feito; 
d) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 2 (dois)
dias após sua entrega em mídia física e empregar nessa divulgação o mesmo
impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C da
Lei nº 9.504/1997 e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, podendo o juiz usar dos meios
adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma equivalente à ofensa
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, a); 
e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo, não inferior ao dobro em que esteve
disponível a mensagem considerada ofensiva, durante o qual a resposta deverá ficar
disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º,
IV, b); 
f) na fixação do tempo de divulgação da resposta, o órgão judiciário competente considerará
a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e demais circunstâncias que se mostrem
relevantes; 
g) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, c). 
(...) 
§4º Caso o juiz eleitoral ou juiz auxiliar determine a retirada de material considerado ofensivo
de sítio eletrônico, o respectivo provedor de aplicação de internet deverá promover a imediata
retirada, sob pena de responder na forma do art. 36 desta Resolução, sem prejuízo de
suportar as medidas coercitivas que forem determinadas, inclusive as de natureza pecuniária
decorrentes do descumprimento da decisão jurisdicional. 
§5º A ordem judicial mencionada no § 4º deverá conter, sob pena de nulidade, a URL (ou,
caso inexistente esta, a URI ou a URN) específica do conteúdo considerado ofensivo, no
âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, nos termos do § 1º do art. 19 da
Lei nº 12.965/2014. 
§6º A ordem judicial mencionada no § 4º pode ser estendida às suas sucessivas replicações
mediante requerimento do ofendido nos autos da representação, desde que indicada a
respectiva URL (ou, caso inexistente esta, a URI ou a URN) e comprovada de plano a
identidade dos conteúdos.
 

  
Dito isso, passa-se ao cotejo da possibilidade de concessão de liminar no caso em comento. 
Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: (a)

perigo da demora; (b) probabilidade do direito; e (c) reversibilidade da decisão. 
                         O perigo da demora é caracterizado pela necessidade de atuação célere da Justiça Eleitoral no
que diz respeito à propaganda eleitoral. Faz-se mister garantir a paridade de armas entre os candidatos para
que haja um pleito lícito e legítimo. 
                          No tocante à probabilidade do direito, a representante colacionou os prints que comprovam o
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fato alegado, extraindo-se do seu conteúdo a verossimilhança das alegações, ou seja, de que houve fake news
por parte dos promovidos, sobretudo o candidato José Lima e a senhora Tamia Silveira Maia, haja visto que a
pesquisa em questão estava regularmente registrada no sistema de pesquisas eleitorais do TSE, inexistindo
qualquer decisão suspendendo a divulgação desta. 
                        Quanto ao requisito do perigo na demora, tenho-o como presente, haja vista que a eleição
ocorrerá daqui a 6 dias, de modo que não é razoável que a divulgação de conteúdo com fato
perfunctoriamente inverídico continue disponível em rede social, com potencial de levar o eleitor a erro e
prejudicando a disputa igualitária entre os candidatos. 

Sem maiores delongas, da leitura dos trechos transcritos vê-se que os representados
desbordaram limite da liberdade de manifestação. 

Nesse sentido: 
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM. REDE SOCIAL DA INTERNET (FACEBOOK). CONTEÚDO INVERÍDICO E

OFENSIVO. OFENSA À HONRA E IMAGEM DO CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA

CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. - Para a concessão de direito de resposta, nos termos do artigo 58 da

Lei 9.504/97, é necessário que se tenha presente a calúnia, a difamação ou a injúria, ainda que de forma

indireta, por conceito, imagem ou afirmação, ou, ainda, veiculação de propaganda sabidamente inverídica. - No

caso, a notícia veiculada em rede social da internet que configura ofensa à honra pessoal de candidato,

transbordando os limites do questionamento político, enseja o direito de resposta por aquele que se sentiu

ofendido. - Recurso conhecido e improvido. (TRE-MA - RE: 6730 TIMON - MA, Relator: DANIEL DE FARIA

JERÔNIMO LEITE, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data

27/09/2016).

 
 

                     ISTO POSTO, atento ao disposto no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de liminar, ante a
presença de seus requisitos - probabilidade do direito e periculum in mora, para determinar aos promovidos que
EXCLUAM, no prazo de 3 (três) horas, contados da intimação, as postagens objeto do presente processo, sob
pena de multa, no valor de R$ 10 mil, diários, para o caso de permanência.  Decorrido o prazo em questão,
contados em horas. CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento e, em caso negativo, sem prejuízo do regular
processamento da multa, a ser totalizada por ocasião da sentença, OFICIE-SE aos veículos de comunicação
social para a devida exclusão do conteúdo, sem prejuízo da manutenção da multa, que passa a contar a partir
do prazo de 06 (seis) horas. 

Ademais, DEFIRO o pedido de direito de resposta, nos termos desta decisão, para que os
representados José Lima Fernandes de Alencar Júnior e Tamia Silveira Maia divulguem em seus perfis do
Instagram a resposta do candidato da Coligação ofendida, nos termos em que a postagem inicial foi realizada e
pela mesma duração. 

Nesse sentido, a resposta deverá ser formulada e veiculada no mesmo canal em que proferida a
ofensa, nos termos da Resolução 23.608/2019. 

Resta facultado ao ofendido entregar a mídia da resposta em meio eletrônico, através do
Whattsapp (83) 3512-1538, podendo ser entregue em meio físico pela requerente no cartório desta Zona
Eleitoral em até 2 (dois) dias, sob pena de perecimento do direito de resposta. 

Recebida a mídia, intime-se os representados, por mensagem instantânea, encaminhando a
mídia pertinente, se recebida por meio eletrônico, ou para retirada da mídia em cartório, a qual deve ter sua
divulgação iniciada em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação para retirada.  

Esclareça-se, ainda, que o direito deverá ser exercido nos limites desta decisão, ou seja,
estritamente para que o candidato da Coligação requerente esclareça as informações aqui questionadas. 

Publique-se. Intime-se. Ciência o MPE. 
Cite-se os representados, na forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019 para,

querendo, apresentar defesa, no prazo de 02 (dois) dias. 
Em seguida, decorrido o prazo com ou sem manifestação, vista ao MPE para apresentação de

parecer, no prazo de 01 (um) dia (art. 19 da Resolução TSE nº 23.608/2019). 
Por fim, sejam os autos conclusos para sentença. 
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Cumpra-se.  
  

Brejo do Cruz/PB, 10 de novembro de 2020. 
  

Renato Levi Dantas Jales 
Juiz Eleitoral 
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