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JUSTIÇA ELEITORAL 
 007ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600026-47.2020.6.17.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "RECIFE ACIMA DE TUDO" 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GEORGE GONDIM BEZERRA - PE23198, MARCELO AUGUSTO LEAL DE
FARIAS - PE22942, ADRIANA GUERRA MORA - PE24805, RAQUEL DE MELO FREIRE GOUVEIA - PE33053,
JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE23610, EDUARDO LYRA PORTO DE BARROS - PE23468, JOSE
JADSON LEAL DE OLIVEIRA - PE43810, RAFAELA MARIA DE AGUIAR CAVALCANTI - PE45320, NATALIE
ARAGONE DE ALBUQUERQUE MELLO - PE49678, RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE44064, GUSTAVO
PAULO MIRANDA DE ALBUQUERQUE FILHO - PE42868, JULIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE51189 
REPRESENTADO: TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA, MARCO AURELIO DE MEDEIROS LIMA 
Advogado do(a) REPRESENTADO: MILITA FERREIRA LIMA DE VASCONCELOS - PE21792 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LIGIA AMORIM MORAES - PE41277, YURI MARCELIANO PEREIRA TORRES
CORIOLANO - PE38633 
  
  
 
 
 

 
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela 
Coligação “Recife Acima de Tudo” em desfavor de TV e RADIO Jornal do Commercio Ltda. 
(Radio Jornal Recife) e Marco Aurélio de Medeiros Lima, todos qualificados nos autos, por
propaganda eleitoral irregular negativa, na modalidade fake News.
 
O representante narra que o candidato Marco Aurélio, no dia 28/09/2020, às 11h, durante a
sabatina realizada pela emissora de rádio representada, divulgou informação sabidamente falsa,
citando publicação como de autoria de Eduardo Bolsonaro, que teria sido veiculada no seu
Twitter, com os seguintes dizeres, no minuto 09:08 do áudio: “Pode apostar que gente como o
Mendonça Filho ainda vai ter a cara de pau de aparecer nas eleições de 2020 dizendo estar ao
lado de meu pai para ter o voto conservador. O povo não é otário!” Quem escreveu? Eduardo
Bolsonaro. Tá lá no Twitter dele; é só procurar.
 
Pontua que tal sabatina foi publicada na íntegra no portal eletrônico da emissora de rádio, com
acesso direto pelo link https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2020/09/28/o-recifense-tera-a-
oportunidade-de-votar-em-um-candidato-verdadeiro-de-direita-e-conservador-diz-marcoaurelio-
prtb-em-sabatina-195923, com a integralidade do áudio, disponível no link 
https://hearthis.at/tecnologia/whatsapp-audio-2020-09-28-at-11.26.25/, possibilitando o
compartilhamento via Facebook, Twitter e LinkedIn.
 
Destaca que ao realizar a busca no Twitter, inclusive no que pertencente à Eduardo Bolsonaro,
não encontrou a publicação mencionada pelo segundo representado na sua entrevista, juntando 
print do sistema que atesta a inexistência de mencionada publicação, a partir do seguinte
argumento de pesquisa: “NÃO HÁ RESULTADOS PARA “ Pode apostar que gente como
Mendonça Filho (DEM)” (from:BolsonaroSP) until: 2019-10-25 since: 2019-10-24”
 
Nesta contextura, reputa que o trecho narrado configura informação falsa, propagada de forma
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irregular pelo segundo representado, na medida em que não há nenhum pronunciamento oficial
ou indícios que comprove a veracidade da notícia,  tendo o objetivo de desmoralizar e ofender o
Representante perante o eleitorado, atingindo a sua imagem, até porque pode haver infinidade de
compartilhamentos em redes sociais, como o WhatsApp, com repercussão nas pretensões
eleitorais, de forma negativa, devendo, por conseguinte, ser combatida a prática de notícias
falsas, que busca desvirtuar a informação, mediante publicações e replicações de postagens na
internet, já que contém ofensa às regras eleitorais na sua forma.
 
Diante do quadro retratado, requer a concessão da tutela de urgência, com alicerce no artigo 300
do CPC, para o fim de ser determinada: (i) a remoção do áudio ou da parcela deste que contem a
menção ao conteúdo fake, assim como do conteúdo da publicação, do portal eletrônico da Rádio
Jornal, em prazo não inferior a 24 horas, na seguinte URLs
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2020/09/28/o-recifense-tera-a-oportunidadede-
votar-em-um-candidato-verdadeiro-de-direita-e-conservador-diz-marco-aurelio-prtb-msabatina-
195923 e https://hearthis.at/tecnologia/whatsapp-audio-2020-09-28-at-11.26.25/.
 
No mais, pugna pela notificação dos representados para apresentação de defesa, nos termos do
art. 96, da Lei 9.504/97 e art. 8º, da Resolução do TSE 24.610/2019, com posterior confirmação
da tutela em caráter definitivo, além de aplicação da multa em face do representado Marco
Aurélio, nos termos do art. 57, §2º, da Lei 9.504/97.
 
Decisão interlocutória indeferiu a tutela perseguida (ID 10469548), em razão de não existir
elementos para evidenciar a caracterização de notícia falsa, diante do contexto probatório
colacionado aos autos, na fase de cognição sumária.
 
A parte Representante atravessou petição contendo pedido de reconsideração (ID 11018683),
destacando que ao realizar nova busca no Twitter, na forma consignada na decisão de ID
10469548, inclusive no que pertencente à Eduardo Bolsonaro, não encontrou a publicação
mencionada pelo segundo representado na sua entrevista, juntando print do sistema que atesta a
inexistência de mencionada publicação, a partir de vários argumentos de pesquisa, todos
extraídos de excertos da informação lida pelo representado, restando a pesquisa realizada no
lapso temporal de 1º/01/2019 até 30/09/2020. Pontua, também, que ao fazer a pesquisa com o
conteúdo inteiro da informação diz que é uma consulta de busca inválida, o que já serve para
evidenciar a inexistência da publicação atribuída ao Sr. Eduardo Bolsonaro, na rede social
Twitter.
 
Nesta contextura, reputa que o trecho narrado configura informação falsa, propagada de forma
irregular pelo segundo representado, na medida em que não há nenhum pronunciamento oficial
ou indícios que comprove a veracidade da notícia,  tendo o objetivo de desmoralizar e ofender o
Representante perante o eleitorado, atingindo a sua imagem,
 
O primeiro Representado, TV e Rádio Jornal do Commercio Ltda., ofertou defesa no ID
11027629, asseverando, em suma que iniciou uma série de sabatinas individuais com os
candidatos a Prefeito da cidade do Recife, a partir do dia 28/09/2020 até o dia 05/10/2020, com a
participação de todos, independentemente de representação no Congresso Nacional, para prestar
dever de informação aos seus ouvintes , não podendo se valer de meios para censurar a fala dos
candidatos, até porque é vedada a censura prévia pela Constituição Federal, e deste modo não
pode ser responsabilizada pela fala de qualquer dos sabatinados, pois somente o próprio
candidato poderá responder pelo que divulgou.
 
Destacou, ao final, que o link correto é o seguinte:
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2020/09/28/o-recifense-tera-aoportunidade-
de-votar-em-um-candidato-verdadeiro-de-direita-e-conservador-dizmarco-
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aurelio-prtb-em-sabatina-195923, bem como caso seja determinada a retirada da entrevista da
página da internet assim o procederá, não cabendo qualquer responsabilização pelo conteúdo
das declarações feitas pelo candidato Marco Aurélio.
 
O segundo Representado, Marco Aurélio de Medeiros Lima, por seu turno, apresentou defesa (ID
11193771), aduzindo, em resumo: (i) ausência de comprovação da propagação de notícia falsa
pelo requerido, na medida em que a parte autora se resumiu a formular busca na internet com
único argumento de pesquisa consistente em trecho de frase e com limitação de data, quando o
ônus probatório é de quem os articula, nos termos do art. 373,I, do CPC; (ii) a prova do fato
alegado deve acompanhar a exordial e as provas impossíveis de se produzir devem ser indicadas
no bojo da petição inicial, sendo vedada a produção ulterior de provas que poderiam ter sido
apresentadas desde o nascedouro da representação; (iii) inocorrência de fake news, sob o
argumento de que existe prova material da publicação lida; (iv) não há como aplicar a multa com
esteio no art. 57-D, §2º, da lei 9.504/97, porquanto somente é cabível no caso de veiculação de
propaganda eleitoral anônima na internet; (v) não há como reconhecer conduta ilícita no caso em
exame, mas tão somente o exercício do direito à liberdade de expressão.
 
Postulou pela improcedência da representação.
 
Manifestação do MPE para que seja feita a intimação do Twitter a fim de se manifestar sobre a
existência ou não da postagem, realizada em data de 25/10/2019 (ID 13448908).
 
Despacho de ID 13680058 determinou a expedição do ofício, com posterior manifestação das
partes e do MP acerca do seu conteúdo, no prazo de 24 horas.
 
O Twitter Brasil atravessou petição no ID 14039229 asseverando a impossibilidade técnica de
localização de um tweet com base em um print screen, sendo necessário a indicação da
localização inequívoca, o que se faz por meio da respectiva URL do tweet cuja confirmação de
existência na plataforma é pretendida, nos termos do art. 19,§1º do MCI e arts. 37 e 38 da
Resolução 23.610/2019 do TSE. Por outro lado, pontua que o Sr. Eduardo Bolsonaro, na
qualidade de titular do perfil @bolsonarosp, possui condições de confirmar a autenticidade do
conteúdo postado em seu perfil, até porque a sua conta é verificada, com selo azul de verificação,
comprobatória de que pertence à pessoa.
 
A Representada TV e Rádio Jornal do Commercio Ltda não se opôs as alegações tecidas pelo
Twitter (ID 14367657).
 
O Representado Marco Aurélio, por seu turno, argumenta que o Twitter não cumpriu com a
determinação judicial, fazendo-se necessário nova intimação para prestar as informações
requeridas, na medida em que possui uma área de informações chamada de “Diretrizes para
autoridades policiais”, acessível através da aba “Central de Ajuda”, aonde possui informações
sobre armazenamento de dados dos usuários, de modo que a sua negativa, sob alegação de
impossibilidade técnica, parece ser indevida. Para além disto, pugna pela intimação do Deputado
Federal Eduardo Bolsonaro para que possa esclarecer a situação, ou seja, se a postagem
realmente foi por ele realizada.
 
Ademais, repisa que o ônus da prova no caso em testilha é da parte Representante, a quem cabe
comprovar o fato constitutivo do seu direto, nos termos do art. 373,I, do CPC.
 
A Coligação Representante, por seu turno, apresentou manifestação no ID 15223893,
asseverando, em suma, que a manifestação do Twitter corrobora com a tese de que a postagem
nunca existiu, tratando-se, portanto de fake news, pois para fins de averiguação das postagens
através da internet a disponibilização das URLs é essencial e tal dado não foi indicado pelo
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Representado em nenhum momento ou qualquer outra prova que atestasse a veracidade do post
de Eduardo Bolsonaro.
 
Argumenta que o print colacionado com a defesa não é prova da postagem, até porque é apenas
uma imagem que pode ser editada e criada por qualquer pessoa, sendo, assim, desprovida de
credibilidade, destacando que o ônus da prova da existência da postagem é do requerido. Por
derradeiro, conclui: “ se o próprio site que hospeda o alegado post (Twitter) não encontrou a
determinada postagem, e o Representado não junta a URL ou qualquer outro meio de prova, é
notório que o post nunca existiu”.
 
Parecer ministerial acostado no ID 16347124, pugnando pela intimação do Deputado Federal
Eduardo Bolsonaro, para que informe se o tweet em questão foi efetivamente postado ou não.
 
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECID
 
Inicialmente, cumpre ressaltar que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107 de 2 de
julho 2020, estabeleceu-se a data de 27 de setembro de 2020 para o início da propaganda
eleitoral.
 
No caso em liça o Representante noticia que o segundo Representado, Marco Aurélio, teria 
divulgado informação falsa, na sabatina realizada na data de 28/09/2020, ao comentar que
Eduardo Bolsonaro teria dito em seu twitter o seguinte: “Pode apostar que gente como o
Mendonça Filho ainda vai ter a cara de pau de aparecer nas eleições de 2020 dizendo estar ao
lado de meu pai para ter o voto conservador. O povo não é otário!” Quem escreveu? Eduardo
Bolsonaro. Tá lá no Twitter dele; é só procurar.
 
Há de se pontuar, à partida, que somente se enquadrará como fake news se efetivamente ficar
demonstrado que o terceiro não divulgou a mensagem ora objeto desta reclamação, até porque
não caracteriza fato sabidamente inverídico, crítica à administração baseada em fatos noticiados
pela imprensa ou propaganda que se vale de fato divulgado pela mídia.
 
Para comprovação da fake news, a parte Representante, em sede de pedido de reconsideração,
destaca que não foi localizado no Twitter a divulgação que teria sido realizada por Eduardo
Bolsonaro, tudo a partir da utilização de vários argumentos de pesquisa, inclusive com o emprego
de todo o texto lido pelo representado no vídeo divulgado, obtendo a resposta de que se trata de
uma consulta de busca inválida. Por outro lado, nos excertos da fala pesquisados no twitter,
retornou com a informação de que não há resultados, no lapso temporal de 1º/01/2019 até
30/09/2020.
 
Não se pode perder de vista que se trata de comprovação de fato negativo, ou seja, de que
inexiste tal postagem no twitter de Eduardo Bolsonaro, tendo o demandante, nesta lide, se
desincumbido de colacionar indícios de que a postagem aparentemente é inexistente, na medida
em que as pesquisas realizadas não trouxeram resultados positivos, no período de 1º/01/2019 a
30/09/2020.
 
O Representado Marco Aurélio, por seu turno, aduz em sua defesa que a postagem no Twitter
 pertencente a Eduardo Bolsonaro efetivamente existiu, tendo sido publicada em data de
25/10/2019, e para tanto acostou apenas um print do que teria sido postado, consoante
documento de ID 11193775. Ao assim se posicionar em sede de contestação, aduz fato 
modificativo/extintivo do direito autoral, chamando para si o ônus da prova, com esteio no art.
373,II, do CPC. Então, em primeiro lugar, resta assentado que o ônus da prova, neste caso
concreto, cabe ao Representado.
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Por outro lado, tendo em vista que a publicação objeto da demanda não se encontra mais
disponível no Twitter, em caráter excepcional, foi deferido o pedido de expedição de ofício para
dita plataforma virtual a fim de informar se efetivamente houve a publicação atribuída a Eduardo
Bolsonaro, com os dizeres que foram lidos pelo demandado, e, em caso positivo, se foi
posteriormente apagada, todavia, a própria plataforma informou a impossibilidade técnica de
prestar a informação, o que só poderia ser feito com a indicação precisa da URL da publicação.
 
A parte Representada requer a intimação de Eduardo Bolsonaro para esclarecer os fatos. Na
verdade, cuido que tal pretensão não merece guarida e nem importará em cerceamento de direito
de defesa, mesmo que o ônus da prova seja do demandado.
 
Isto porque, antes de realizar a leitura da suposta publicação feita por Eduardo Bolsonaro, no dia
25/10/2019, no Twitter, deveria o Represenado ter tido o cuidado de comprovar a sua origem e
existência, inclusive com a indicação específica da URL à época da suposta publicação, pois nos
termos do art. 31, parágrafo único, da Resolução TSE 23.608/2019, cabe ao representado
demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, ou seja, que realizou a verificação prévia da notícia.
 
Enfim, poderia até, se fosse o caso, ter providenciado quando da publicação atribuída a Eduardo
Bolsonaro, uma ata notarial que servisse para demonstrar a dita publicação, ou anotado a URL
específica da postagem, pois ainda que posteriormente suprimida, teria como efetivamente fazer
comprovação da publicação e a partir daí divulgá-la. Acontece, porém, que não agiu desta forma,
não dispondo, por conseguinte, de elemento que sirva para comprovar a publicação atribuída a
Eduardo Bolsonaro, com relação a qual fez a leitura em duas oportunidades distintas: na sabatina
e posteriormente no vídeo que publicou na sua página do Instagram (sendo o primeiro objeto
desta representação).
 
A doutrina de Edson de Resende Castro, em seu Curso de Direito Eleitoral, 9ª Ed, Ed Del Rey, p.
436, pontua que o art. 96 da Lei nº 9.504/1997 trata do procedimento sumaríssimo e não prevê
fase de instrução ou de produção de prova do que alegado na inicial ou na defesa, não abrindo
espaço, via de regra, para a dilação probatória, de modo que as provas hão de ser juntadas com
a inicial ou com a defesa, consoante excertos ora transcritos:

 
O procedimento sumaríssimo fixado no art. 96, da Lei n. 9.504/97, prevê a notificação
(citação) do Representado para tomar conhecimento do pedido e para, querendo,
oferecer defesa em 48 horas (§ 5º). Embora fixados os prazos em horas, a jurisprudência
do TSE inclinou-se no sentido de convertê-las em dias, o que favorece a defesa, que terá
dois (2) dias para apresenta-la. Quando em dias, o momento exato da citação deixa de
ser importante, porque o prazo não mais é contado minuto a minuto.

 
E, mais adiante, na mesma página tem-se a complementação de seu raciocínio:
 

O art. 96, com seus onze parágrafos, não prevê fase de instrução ou de produção
de prova do que alegado na inicial ou na defesa. Ao contrário, o § 7º diz que,
transcorridas as 48 horas (2 dias, conforme mencionado no item 7, acima) reservadas
à defesa, apresentada ou não a contestação, os autos são conclusos ao Juiz para
decisão em 24 horas (1 dia, item 7, acima). E as resoluções do TSE, que ano a ano
regulamentam o procedimento desta Representação, repetem basicamente o texto
legal, quase que só acrescentando, em respeito à Constituição Federal e à Lei
Complementar n. 75/93 (art. 72), a necessidade de abrir vista, por 24 horas (1 dia),
para o parecer final do Ministério Público – quando naturalmente não for ele a parte
autora [...] É certo dizer, por conseguinte, que o procedimento dito sumaríssimo
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da Representação não abre espaço, via  de regra, para a dilação probatória. Até
mesmo a transcrição de áudio contendo eventual ilícito, como a gravação de um
diálogo ou de um programa de rádio ou TV, deve vir com a inicial, em duas vias,
uma das quais para acompanhar a notificação (citação) do representado.

 
Sendo assim, não comporta neste momento, em sede de representação eleitoral, de
procedimento específico e sumaríssimo, expedir ofício para o Sr. Eduardo Bolsonaro, que
não é parte integrante da lide. A prova deveria ter sido providenciada pelo próprio
Representado, anteriormente a divulgação que realizou, pois a ele competia se cercar dos
cuidados necessários antes da divulgação, com a prévia confirmação e verificação da postagem e
da notícia, bem como se munindo da URL ou ata notarial comprobatória. Indefiro, pois, a
intimação do terceiro para esclarecimento.
 
Dito isto, conclui-se duas coisas: (i) incabível a intimação de Eduardo Bolsonaro para
esclarecimento dos fatos; (ii) não se desincumbiu o Representado do ônus da prova, pois, repita-
se: fez a leitura da publicação atribuída a Eduardo Bolsonaro, sem os cuidados necessários
antecedentes, ou seja, sem identificar a URL específica da postagem e sem providenciar uma ata
notarial, deixando, por conseguinte, de demonstrar que procedeu com a verificação prévia da
notícia e da sua origem.
 
Ademais, também não há elementos para desacreditar a informação prestada pelo Twitter de
impossibilidade técnica do fornecimento da informação solicitada, no sentido de que só pela URL
é possível fazer a busca.
 
Neste ser assim, competindo o ônus da prova ao Representado, que dele não se desincumbiu,
então, conclui-se que o texto que fez a leitura, cuja postagem no Twitter é atribuída a Eduardo
Bolsonaro, não foi publicado e não existiu, pois, atualmente a publicação não se encontra
disponível na plataforma virtual em liça e nem se tem a URL da eventual publicação à época do
fato (25/10/2019). Acrescente-se também que não há elemento por ele produzido capaz de
evidenciar que a postagem tenha existido e depois sido apagada. 
 
Diante do panorama descortinado, só se pode concluir que a postagem não existiu, e, portanto, o
demandado estaria divulgando notícia falsa, com prática de conduta irregular, consistente na 
realização de propaganda eleitoral irregular negativa, porquanto veicula informação inverídica,
com configuração de fake news, no intuito de ocasionar o descrédito do postulante a mandato
eletivo da coligação Representante, bem como ocasionar o desequilíbrio do processo eleitoral,
sem que haja substrato para alicerçar a notícia divulgada, atribuída a Eduardo Bolsonaro, ou seja,
de que teria dito que “Mendonça Filho ainda vai ter a cara de pau de aparecer nas eleições de
2020 dizendo estar ao lado de meu pai para ter o voto conservador”
 
A este respeito, conferir os seguintes julgados, no que tange ao reconhecimento de divulgação de
notícia inverídica por meio da internet, com determinação da remoção do conteúdo da
propaganda irregular:
 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. FAKE NEWS.
FACEBOOK. TWITTER. YOUTUBE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LIMINAR. PERDA DA
EFICÁCIA. DESPROVIMENTO.
1.  Nos termos do art. 33, caput e § 1º da Res.-TSE 23.551, a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, a fim de assegurar a liberdade
de expressão e impedir a censura, limitando-se às hipóteses em que, mediante
decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
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2.  Na linha da jurisprudência desta Corte, as ordens de remoção de propaganda
irregular, como restrições ao direito à liberdade de expressão, somente se legitimam
quando visam à preservação da higidez do processo eleitoral, à igualdade de chances
entre candidatos e à proteção da honra e da imagem dos envolvidos na disputa. 
Assim, eventual ofensa à honra, sem repercussão eleitoral, deve ser apurada pelos meios
próprios perante a Justiça Comum.
3.  Ultimado o período de propaganda eleitoral, a competência para a remoção de
conteúdos da internet passa a ser da Justiça Comum, deixando as ordens judiciais
proferidas por este Tribunal de produzir efeitos, nos termos do § 6º do art. 33 da Res.-TSE
23.551.
Recurso a que se nega provimento.
(Representação nº 060176521, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:  DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 207, Data 24/10/2019, Página 39-40)
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. INSTAGRAM. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.1. No decisum monocrático,
manteve–se aresto regional unânime no sentido da condenação dos agravantes à multa de
R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral negativa em desfavor de candidato ao cargo de
governador do Maranhão nas Eleições 2018.2. A afronta ao art. 1.025 do CPC/2015,
alegada apenas neste agravo, constitui indevida inovação recursal. 3. Inexiste nulidade do
aresto por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, pois os agravantes foram
regularmente citados e, após se manifestarem, o TRE/MA enfrentou todas as alegações de
modo claro e preciso.4. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui
direito de caráter absoluto no ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na
própria Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF/88). Outrossim, o Código
Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada propaganda que caluniar,
difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública".5. As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade
de expressão, em ofensa à honra e à dignidade, em contexto indissociável de disputa
a pleito vindouro, o que se amolda ao disposto na referida norma. Precedentes.6. No
caso, os agravantes publicarem em Instagram termos como: "ele lava dinheiro, ele usa todo
os métodos escusos que ele pensa ver nos outros e condena de forma taxativa, sem direito
a defesa. [...] Mas agora ele vai ter que apresentar, e ele vai ficar desmascarado, pra
mostrar quem verdadeiramente ele é. [...]"7. Impõe–se manter a Súmula 24/TSE quanto à
conclusão do TRE/MA de que os relatos publicados não são verdadeiros.8. Agravo
regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060010088, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019)
 
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. ASTREINTES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA
CARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL.1. A matéria alusiva à alegada nulidade da
sentença foi aventada a destempo, por meio de petição avulsa apresentada após a oposição
de embargos de declaração na origem. Preclusão e ausência de prequestionamento.2. De
acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "não há ofensa ao princípio da
proporcionalidade, quando a fixação de astreintes leva em conta as circunstâncias do caso,
bem como a capacidade econômica da empresa, sendo certo que o montante da pena
tornou-se elevado em decorrência da desídia da parte em cumprir a ordem judicial" (AgR-
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RMS 1208-72, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 2.10.2015). Não obstante essa orientação,
deve o magistrado velar pela proporcionalidade da multa cominatória, de acordo com as
finalidades a que se destina, atuando de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, § 1º, do
Código de Processo Civil).3. As ordens de remoção de propaganda irregular, como
restrições ao direito à liberdade de expressão, somente se legitimam quando visem à
preservação da higidez do processo eleitoral, à igualdade de chances entre
candidatos e à proteção da honra e da imagem dos envolvidos na disputa.4. Uma vez
encerrado o processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da
medida limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada
de propaganda eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e
o fim colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum.5. A persistência
do cômputo de astreintes após a data da diplomação viola o princípio da proporcionalidade,
em especial os vetores ou os subprincípios da necessidade e da adequação.6. No caso, é
incontroverso que o início da multa cominatória, fixada à razão de R$ 20.000,00 a cada 12
horas de descumprimento, ocorreu em 29.9.2016, de sorte que o respectivo valor total,
considerados a data da diplomação, o cargo em disputa e o princípio da proporcionalidade,
deve ser reduzido para R$ 3.240.000,00.Recurso especial parcialmente provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 52956, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/03/2018)

 
Registro, por oportuno, que as opiniões políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas,
sobretudo na internet, recebem proteção especial, em virtude da garantia constitucional da livre
manifestação do pensamento.
 
A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto no
ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na própria Constituição Federal, que assegura a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da
CF/88). Outrossim, o Código Eleitoral, no art. 323, diz que é crime divulgar falsos fatos na
propaganda eleitoral (divulgação, na propaganda, de fatos que se sabem inverídicos, em relação
a partidos políticos ou a candidatos, capazes de exercer influência no eleitorado).
 
Assim, a livre manifestação do pensamento na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos (art. 27, §1º c/c art. 9º, ambos da Resolução TSE 23.610), sendo a
situação do caso em liça.
 
Diante disso, no caso apresentado, deve-se proteger a inviolabilidade da imagem do candidato da
coligação majoritária Representante e limitar a manifestação do pensamento do Representado,
nos termos do art.  30, §2ª, da Resolução nº 23.610/2019, haja vista a postagem ter extrapolado o
direito de liberdade de expressão.
 
Tal fato importa, também no deferimento, neste momento, da tutela antecipada pleiteada, para o
fim de determinar que os Representados TV e RADIO Jornal do Commercio Ltda. (Radio Jornal
Recife)  e Marco Aurélio de Medeiros Lima, removam, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 
o áudio que contem a menção ao conteúdo fake, assim como do conteúdo da publicação, do
portal eletrônico da Rádio Jornal, nas seguintes URLs
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2020/09/28/o-recifense-tera-a-oportunidadede-votar-
em-um-candidato-verdadeiro-de-direita-e-conservador-diz-marco-aurelio-prtb-msabatina- 195923
e https://hearthis.at/tecnologia/whatsapp-audio-2020-09-28-at-11.26.25/.
 
Cabível, pois, a multa preconizada no art. 57-D,§2º, da Lei 9.504/2019, consoante jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, na medida em que a propaganda eleitoral em
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internet, contendo fake news, extrapola o direito de liberdade de expressão. A este respeito
conferir:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. BLOG.
INTERNET. CONTEÚDO INVERÍDICO. FAKE NEWS. CARACTERIZADO.
EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA. INTELIGÊNCIA DO ART. § 2º DO
ART. 57-D DA LEI 9.504/97. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Divulgação de conteúdo em BLOG que excede o
direito de liberdade de expressão, cujo conteúdo é sabidamente inverídico. 2.
Liberdade de expressão se vê limitada por restrições necessárias, em uma sociedade
democrática, de proteger a reputação e os direitos de outras pessoas, não se
estendendo à divulgação de notícias inverídicas ou ofensivas à honra de terceiros. 4.
Não Provimento do Recurso. Procedente em parte da Representação, para referendo do
Pleno.
(TRE-PE - RP: 060165378 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, Relator: STÊNIO
JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/10/2018)

 
Em sendo assim, aplico a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
 
O primeiro Representado, TV e RADIO Jornal do Commercio Ltda. (Radio Jornal Recife),
 invocou a ausência de responsabilidade pelas notícias propagadas pelo candidato, já que
apenas realizou a sabatina, em obediência à legislação eleitoral.
 
Deste modo, não há qualquer condenação referente a multa a ser imposta a TV e RADIO Jornal
do Commercio Ltda. (Radio Jornal Recife), porquanto não realizou propaganda irregular,
competindo, apenas, proceder com o cumprimento da tutela antecipada ora concedida em sede
de cognição exauriente.
 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE  a representação, e, em consequência, defiro a tutela
antecipada requerida, para o fim de determinar que os Representados TV e RADIO Jornal do
Commercio Ltda. (Radio Jornal Recife)  e Marco Aurélio de Medeiros Lima, removam, no
prazo de 24h (vinte e quatro horas), o áudio que contem a menção ao conteúdo fake, assim como
 do conteúdo da publicação, do portal eletrônico da Rádio Jornal, nas seguintes URLs
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2020/09/28/o-recifense-tera-a-oportunidadede-votar-
em-um-candidato-verdadeiro-de-direita-e-conservador-diz-marco-aurelio-prtb-msabatina- 195923
e https://hearthis.at/tecnologia/whatsapp-audio-2020-09-28-at-11.26.25/ sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.
 
Ato contínuo, condeno o representado Marco Aurélio de Medeiros Lima, com fundamento no
art. 57-D, §2º, da Lei n. 9.504/1997, ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais).
 
Em atenção à Lei nº 9.504/1997, no seu artigo 96, §8º, c/c art. 22 da Resolução nº 23.608/2019
do TSE, os recursos e contrarrazões, caso apresentados, devem ser interpostos no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, quando então os autos serão encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco.
 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, devendo a Secretaria extrair cópia dos autos e
encaminhar ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito.
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Recife, 16 de outubro de 2020.

 
Virgínia Gondim Dantas
Juiz da 7ª Zona Eleitoral

 
 
 
 
 
 

Num. 17245280 - Pág. 10


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 17245280 | 16/10/2020 16:52

