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JUSTIÇA ELEITORAL 
 044ª ZONA ELEITORAL DE PLANALTINA GO 

  
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0601140-29.2020.6.09.0044 / 044ª ZONA ELEITORAL DE PLANALTINA GO 
REQUERENTE: A COLIGAÇÃO AMOR POR PLANALTINA 
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO33670-A, PAULO
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528 
REQUERIDO: AIRTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 
  
  

SENTENÇA
 
 

A COLIGAÇÃO AMOR POR PLANALTINA ajuizou a  presente  Representação 
Eleitoral  com Pedido  de  Direito  de  Resposta  em  desfavor  de AIRTON FRANCISCO DO
NASCIMENTO,  alegando,  em  síntese,  que o candidato à Prefeito Municipal de Planaltina que é
vinculado a chapa do representante, estaria "fora das eleições".

O representante trouxe aos autos comprovantes das postagens nas redes sociais
e m  p á g i n a s  d o  " f a c e b o o k "
( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b a r a o . d a d e z e n o v e / p o s t s / 1 6 1 3 4 2 7 4 1 2 1 6 1 4 8 8  e
https://www.facebook.com/chibatadobarao/posts/1623824481155255), bem como prints da
divulgação, além de áudios e documentos postados em grupo de WhatsApp.

Assevera que "o  Representado  passou  a  veicular  na  data  do dia  01  de novembro de
2020, a partir das 22hrs29min, nas redes sociais, fake news ao afirmar que o Partido PROS estaria “fora” das
eleições de 2020. (...) Não satisfeito, com o mesmo modus operandi, o Representado também divulgou/replicou
em grupo de WhatsApp, que recebe o seu malfadado nome: Chibatado Barão" (ID36358600)

O representante defende a tese de que há um desiderato de propagar falsas
informações (fake news), motivo qual, em suma, requereu: i) a retirada das publicações; ii) que o
representado se abstenha de divulgar notícias falsas; e iii) concessão de direito de reposta no
veículo que fora publicadas as "fake news".

Liminar indeferida no ID 37210361.
Devidamente notificado, houve apresentação de contestação (ID 37495122),

oportunidade em que o representado,  em  apertada  síntese, negou que tenha efetivado
desinformação (fake news), pois apenas divulgou prints oficiais dos autos de registro de
candidatura.

Aduz que "Airton  Francisco não  tem  formação  acadêmica  no  campo  jurídico,  não  é
Bacharel ou estudante de Direito e sequer possui curso de nível superior. Sabendo disso, exigir que  qualquer 
homem  médio,  que  não  tenha  o  mínimo  de  formação  jurídica,  saiba  o  real significado  do  termo 
“impugnado   ou trânsito   em   julgado”  seria  desproporcional  e desarrazoado.".   

O Ministério Público manifestou no ID 3758349, entendendo pela procedência
parcial dos pedidos, para conferir o direito de resposta tão somente na rede social Facebook.

DECIDO.
MÉRITO
A  presente Representação alberga fatos e requerimentos, por parte da

COLIGAÇÃO AMOR POR PLANALTINA, objetivando a concessão de direito de resposta,
pautados no art.  58  da  Lei 9.504/97,  que  assegura  direito  de  resposta  em  decorrência  de 
veiculação por  conceito,  imagem  ou  afirmação  caluniosa,  difamatória,  injuriosa  ou
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sabidamente inverídica difundidas, na rede social facebook e grupo de WhatsApp que são
gerenciados pelo representado.

 Éimportante tecer sobre o livre direito de expressão e manifestação do
pensamento, no entanto, esse direito não é absoluto. Prevê o artigo em comento (art. 58 da lei nº
9.504/97) que o excesso praticado mediante afirmações caluniosas ou difamatórias está sujeito,
sem prejuízo de outras consequências jurídicas, ao direito de resposta.

O instituto tem o objetivo de tutelar os interesses do ofendido - que não precisa ser
candidato – e em última análise, da lisura do processo eleitoral, garantindo o livre exercício do
direito de voto do eleitor, e ao mesmo tempo impedir que, durante o processo eleitoral, o eleitor
forme equivocados juízos sobre fatos ou pessoas relevantes ao processo de escolha dos
candidatos.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral:

“Recurso especial. Direito de resposta. Expressão injuriosa. 1. É assente nesta Casa de Justiça
que as balizas impostas à propaganda eleitoral objetivam preservar a verdade dos fatos e
assegurar a igualdade entre os contendores, sem prejuízo do exercício da liberdade de
expressão. 2. As críticas – mesmo que veementes – fazem parte do jogo eleitoral, não
ensejando, por si só, o direito de resposta, desde que não ultrapassem os limites do
questionamento político e não descambem nem para o insulto pessoal nem para a increpação
de conduta penalmente coibida. Além, claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente
inverídicos. 3. Propaganda eleitoral que transborda os limites do questionamento político ou
administrativo e descamba para o insulto pessoal. [...]” NE: Utilização da expressão “políticos
corruptos”. (Ac. de 2.10.2006 no REspe n° 26.777, rel. Min. Carlos Ayres Britto)

No caso dos autos, muito embora alegue a defesa que houve replicação das
informações oficiais da Justiça Eleitoral, vê-se que o representado instaurou verdadeiro plano
para pulverizar essa notícia falsa, vejamos o teor das afirmações propagadas pelo representado
(o Juízo aproveitou a transcrição do áudio apresentada na petição inicial, uma vez que não fora
impugnado):

"Prós  90  fora  das  eleições  de  2020  para  prefeito  de Planaltina  go. agora  só  tem  Zé 
N i l t o n .    D e l e g a d o    e    P a u l o  M a r i a . ”
https://www.facebook.com/barao.dadezenove/posts/1613427412161488

“Prós  90  fora  das  eleições  de  2020  para  prefeito  de Planaltina  go. agora  só  tem  Zé 
N i l t o n .    D e l e g a d o    e    P a u l o  M a r i a . ”
https://www.facebook.com/chibatadobarao/posts/1623824481155255

Transcrição áudio: Olha aí meu amigo Andrezão, aquilo lá que eu queria apostar com o
Jorge,olha,não tem mais  tempo viu?!  É  20  dias antes  que  pode colocar candidato  pra 
Prefeito  ou  Vice,  então  a  chapa  do  PROS, quem  tá  falando  é  Chibata  do  Barão, 
Prefeito  não  existe Prefeito  do  PROS  esse  ano, viu?!  Só  tem  candidato  a vereador  do 
PROS.  Então  PROS  cand... o  PROS,  90,  não tem candidato a prefeito, fica aí a... gente,
PROS não tem candidato   a   Prefeito,só   a   vereador.   Almirando   foi impugnado, saiu hoje a
decisão, então é tetra. (áudio 1, 37segundos)

Transcrição áudio: O PROS não tem candidato a  prefeito.  Carlinhos não  pode  ser  candidato 
nem  a vereador mais, então Carlinhos tá fora da eleição de 2020.Carlinhos  não  é  nem 
candidato  a  prefeito  e  nem  a vereador. (áudio 2, 12 segundos)

A manifestação perpetrada pelo representado em sua página oficial, conforme

bem observou o Ministério Público, registra teor hábil a implicar ofensa, inverdades e prejuízo ao

processo eleitoral, sendo necessária intervenção judicial para que a desinformação não

prevaleça, como deseja o representado ao divulgar essas notícias falsas.
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Não há como compreender a tese da defesa de invocar suposto

desconhecimento jurídico, uma vez que são situações distintas, pois em momentos do áudio ele

chega dizer, inclusive que "saiu a decisão" "Pros 90 fora das eleições 2020", sendo tal alegação,

neste momento, inverídica, conforme demonstrou o autor e sequer foi suficientemente afastada

pelo representado na defesa.

Para fins de esclarecimento, vale relatar que o caso do registro dos candidatos ao

cargo majoritário da COLIGAÇÃO AMOR POR PLANALTINA, ainda encontra-se pendente de

julgamento por este Juízo de piso, que logo emitirá sua decisão sobre caso, motivo qual, neste

momento, divulgar que o PROS não têm candidatos, é informação falsa. Logo cabível o

restabelecimento da verdade na mesma proporção que a inverdade fora difundida.

A respeito, prescreve o artigo 58, da Lei nº 9.504/97:

"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”.

Com efeito, como bem pontuado pela Ilustre Representante do Ministério

Público Eleitoral, para que se configure o direito de resposta ao candidato, a citada norma

exige a difusão do conteúdo atacado.

E neste diapasão é de notório conhecimento que mensagens trocadas por

meio do aplicativo WhatsApp são restritas e, portanto, fechadas ao público.

Nem cabe aqui falar em “veículo de comunicação social”, pois, nesta

hipótese dos autos, o que se vislumbra são conversas, trocas de mensagens escritas, em

áudio, vídeo etc, de natureza essencialmente privada, não se enquadrando no conceito de

propagada eleitoral.

É o que se vê de forma expressa na Resolução nº 23.610/2019 do Egrégio

Tribunal Superior Eleitoral:

“Artigo 33 §2º - As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em
grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei
nº9.504/1997, art. 57-J)”.

Neste sentido também são as decisões dos Tribunais:

602809-15.2018.613.0000

RP-REPRESENTAÇÃO 060280915-Belo Horizonte/MG
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ACÓRDÃO de 03/10/2018

Relator(a) ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO

Publicação: PSESS-Publicado em Sessão, Data 03/10/2018

Recurso em Representação. Propaganda eleitoral em rede social. Candidato
a Deputado Federal. Pedido de tutela de urgência e evidência e direito de
resposta. Alegação de prejuízo à honra e à imagem, decorrente de
publicações, em grupos de WhatsApp. Propaganda eleitoral não
caracterizada. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem julgamento
do mérito.

As mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de
forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem às
normas sobre propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral não configurada.
Inteligência do § 2º do art. 28 e art. 23, § 6º, ambos da Resolução nº
23.551/2017/TSE. Prevalência da liberdade de expressão do pensamento.
Manutenção da decisão monocrática. Recurso a que se nega provimento.

Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator

De outro lado, vê-se que as informações inverídicas foram disponibilizadas

na rede social denominada Facebook, qual é acessível ao público em geral/indistinto,

portanto cabível a procedência parcial, conforme já fundamentado alhures.
Logo, com resolução do mérito, acolhendo parecer ministerial, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para conceder DIREITO DE RESPOSTA à
COLIGAÇÃO AMOR POR PLANALTINA, com as seguintes orientações:

a) A resposta deverá ser veiculada nos dois perfis que foram publicados as
informações falsas, observando: a-i) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a
resposta do ofendido em até quarenta e oito horas, e deverá empregar nessa divulgação o
mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-
C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e
outros elementos de realce usados na ofensa; b-ii) a resposta ficará disponível para acesso pelos
usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a
mensagem considerada ofensiva; c-iii) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do
responsável pela propaganda original.

b) O representado deverá postar o seguinte texto reposta: “POR DETERMINAÇÃO  
DA   JUSTIÇA   ELEITORAL, DA   COMARCA   DE PLANALTINA/GO, VENHO  POR  MEIO  DA 
PRESENTE RESPOSTA, ESCLARECER  QUE  NÃO  É  VERDADEIRA  A  DECLARAÇÃO 
FEITA POR MIM,  EM  MINHA  PÁGINA  DO  FACEBOOK  E  NO  MEU  GRUPO DO 
WHATSAPP,  DE  QUE  A DECISÃO  DA  JUSTIÇA  ELEITORAL  JÁ FOI  PROFERIDA. 
TAMBÉM  NÃO  É  VERDADE,  NESSE  MOMENTO, QUE  O PROS NÃO TERÁ  CANDIDATO
AO  CARGO MAJORITÁRIO, POIS, OS REGISTROS DE CANDIDATURAS DO SR. CARLOS
ALVES DO   EGITO   E DO   SR. ALMIRANDO   ANTÔNIO   DE   OLIVEIRA, ENCONTRAM-SE
PENDENTE DE JULGAMENTO.”;
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Determino a REMOÇÃO e SUSPENSÃO de nova veiculação de conteúdo
inverídico, sob pena de multa, por publicação, ou por dia de manutenção de conteúdos já
postados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O representado deverá comprovar o cumprimento desta decisão.
Em caso de descumprimento, ainda que parcial, desta decisão sujeitará o

REPRESENTADO à multa, a qual fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art.
58, §8º, da Lei n.º 9.504/97).

Notifique-se o representado, com urgência, via mural eletrônico.
O advogado do representado (Gilson dos Santos - OAB 43229) não se habilitou

devidamente no sistema PJe, motivo qual seu nome não sairá nas publicações, sendo possível
sua correção a qualquer momento, caso queira.

Sem custas ou honorários advocatícios na Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
 Planaltina - GO, datado e assinado eletronicamente.
 
JORDANA BRANDÃO ALVARENGA PINHEIRO LIMA
Juíza Eleitoral
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