
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 007ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600037-76.2020.6.17.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE 
REPRESENTANTE: #-FRENTE POPULAR DO RECIFE 15-MDB / 18-REDE / 65-PC DO B / 77-SOLIDARIEDADE / 90-
PROS / 43-PV / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 12-PDT / 55-PSD / 40-PSB, JOAO HENRIQUE DE
ANDRADE LIMA CAMPOS 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: TOMAS TAVARES DE ALENCAR - PE38475, LEUCIO DE LEMOS FILHO -
PE05807, ANDRE BAPTISTA COUTINHO - PE17907 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: TOMAS TAVARES DE ALENCAR - PE38475, LEUCIO DE LEMOS FILHO -
PE05807, ANDRE BAPTISTA COUTINHO - PE17907 
REPRESENTADO: PATRICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS, MUDANÇA JÁ 19-PODE / 23-CIDADANIA 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

 
Trata-se de representação eleitoral com pedido de liminar cumulado com pedido de direito
de resposta ajuizada pela Coligação Frente Popular do Recife, o Partido Socialista
Brasileiro e o Candidato ao cargo de Prefeito do Município de Recife, o Sr. JOÃO HENRIQUE
DE ANDRADE LIMA CAMPOS, em face da Coligação Mudança Já e sua Candidata ao cargo
de Prefeita do Município de Recife, a Sra. Patrícia de Oliveira Domingos.
Os Representantes narram que, os Representados na propaganda em bloco veiculada pela
primeira vez às 13h do dia 10/10/2020, utilizaram elementos injuriosos e difamatórios
direcionados a depreciar e denegrir a imagem deles Representantes, em afronta ao que estatui o
art. 54 da Lei 9.504/97, bem como o art. 74 da Resolução de nº 23.610 do TSE, consistentes na
utilização de uma pessoa ordenhando uma vaca, enquanto o locutor afirma: “Há mais de 20 anos
o mesmo grupo político se reveza. Na Prefeitura do Recife, e nos cargos comissionados. NÃO
ESTÁ NA HORA DE ACABAR COM ESSA TETINHA? ”, e, na sequência, há a apresentação da
imagem de uma vaca no pasto, avançando com a aparição da candidata falando de corrupção.
Alegam que a propaganda impugnada tem o intuito de depreciar e denegrir a imagem dos
Representantes, promovendo injúria e difamação a partir de abordagem que ultrapassam os
limites do debate político, degradar e ridicularizar o grupo político dos Representantes, valendo-se
de expressão popular depreciativa que remete a vantagem indevida; e de subverter as normas
que regulamentam a propaganda, na medida em que apresenta vídeo com imagens externas sem
a presença do candidato, apoiador ou mesmo jingle.

Nesse contexto, destacam o cabimento da presente representação para promover a remoção da
propaganda ilícita e a concessão do direito de resposta.
Requerem, tutela liminar no sentido de ser determinada a retirada de circulação e a repetição da
veiculação da propaganda impugnada no guia eleitoral em televisão, inclusive a sua transmissão
por internet.
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No mais, postulam: a) seja deferida a tutela provisória de urgência em caráter antecedente,
inaudita altera pars, para que seja prontamente impedida a veiculação da propaganda
impugnada, pelos Representados, sob pena de multa diária, bem como seja determinado às
emissoras que não reexibam a peça e o competente direito de resposta, na mesma proporção do
agravo, ou seja, no horário eleitoral dos Representados na mesma medida da agressão e, por
fim, na obrigação de reparar a lesão acarretada aos Representantes; b) A notificação dos
Representados, para querendo, apresentarem defesa no prazo legal. c) A procedência dos
pedidos formulados na presente Representação para, tornando definitiva a liminar, reconhecer a
irregularidade da aludida peça publicitária veiculada no dia 10 de outubro de 2020 no horário
eleitoral gratuito (guia) em rede de televisão (às 13h00), proibindo, definitivamente a veiculação
da propaganda impugnada, sob pena de desobediência de ordem judicial em caso de
descumprimento, d) ROGA, outrossim, pela perda de tempo de propaganda eleitoral gratuita
atribuída aos Representados equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do
horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, além perda do direito à veiculação de
propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte; e) PEDE, por fim, seja concedido o
competente direito de resposta, na mesma proporção do agravo, ou seja, no horário eleitoral dos
Representados na mesma medida da agressão, por tempo igual ao da ofensa, não inferior ao
mínimo previsto em lei (1 min).
Vieram os autos conclusos.
É o que se tem a relatar.  DECIDO.
Ao primeiro exame da questão, entendo presentes os requisitos previstos no art. 300, do NCPC
para a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, quais sejam - a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em liça a parte Representante anuncia que os Representados na propaganda em bloco
veiculada na televisão utilizaram elementos injuriosos e difamatórios direcionados a depreciar e
denegrir a imagem deles representantes, consistentes na utilização de uma pessoa ordenhando
uma vaca, enquanto o locutor afirma: “Há mais de 20 anos o mesmo grupo político se reveza. Na
Prefeitura do Recife, e nos cargos comissionados. NÃO ESTÁ NA HORA DE ACABAR COM
ESSA TETINHA? ”, apresentando na sequência, a imagem de uma vaca no pasto, avançando
com a aparição da candidata falando de corrupção.
A mídia apresentada pelos Representantes corrobora a descrição dos fatos na forma como
elaborada, e revela a plausibilidade da alegação de que o trecho da filmagem anterior à
manifestação da Candidata, de fato, tem forte potencial para depreciar e denegrir a imagem dos
Representantes e ridicularizar o grupo político que os apoia, além de incorporar imagens externas
sem a presença do candidato, apoiador ou mesmo jingle, em desconformidade com a legislação
de regência.
Éinegável que a finalidade da propagação desse tipo de vídeo e mensagem é atrair ao receptor a
reflexão sobre as atitudes que formam o grupo político que respalda a candidato João Campos, e
com isso depreciar o candidato e por via de consequência a coligação e o partido, o que resta
suficiente para demonstrar o caráter eleitoreiro de seu conteúdo e a realização de propaganda
eleitoral negativa.
Merece ser dito que “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" (Recurso Especial Eleitoral nº 060010088, Acórdão, Relator(a)
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019).
Não se pode sequer enquadrar a imagem/vídeo e os dizeres nelas contido como eventual direito
de crítica, enquanto manifestação do direito de opinião, pois o único juízo emitido que se
depreende da imagem/vídeo divulgada é que o candidato teria envolvimento com a má
administração do erário público, não tendo sido feito comentário para confronto de ideias ou
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apreciação racional de comportamentos, com posterior manifestação de opinião, não servindo,
portanto, para a realização do debate político e democrático.
Assim, diante do panorama descortinado, há evidências da realização de propaganda eleitoral
irregular negativa, porquanto veicula elementos injuriosos e difamatórios direcionados a depreciar
e denegrir a imagem dos representantes, no intuito de ocasionar o descrédito do postulante a
mandato eletivo da coligação, bem como ocasionar o desequilíbrio do processo eleitoral, com
ofensa a imagem do envolvido na disputa, sem que haja, aparentemente, nesta fase de cognição
sumária, substrato para alicerçar a notícia e o vídeo depreciativos divulgados.
Diante disso, no caso apresentado, deve-se proteger a inviolabilidade da honra e imagem dos
postulantes a mandato eletivo e limitar a manifestação do pensamento dos adversários, nos
termos do art. 72, §§2ª, da Resolução nº 23.610/2019, haja vista a propaganda veiculada ter
extrapolado a liberdade de expressão, senão vejamos:

Art. 72. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos
programas eleitorais gratuitos (Lei nº 9.504/1997, art. 53, caput).
§1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos,
sujeitando-se o partido político ou a coligação que cometeu infração à perda do direito à
veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão (Lei nº
9.504/1997, arts. 51, inciso IV e 53, § 1º).
§2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, a requerimento de partido político, de
coligação, de candidato ou do Ministério Público, a Justiça Eleitoral impedirá a
reapresentação de propaganda eleitoral gratuita ofensiva à honra de candidato, à moral e
aos bons costumes (Lei nº 9.504/1997, art. 53, § 2º, e Constituição Federal, art. 127).
§3º A reiteração de conduta que já tenha sido punida pela Justiça Eleitoral poderá ensejar
a suspensão temporária da participação do partido político ou da coligação no programa
eleitoral gratuito.
§4º Verificada alguma das hipóteses previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo, as emissoras de
rádio e de televisão deverão transmitir propaganda com os conteúdos previstos nos arts.
93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997, a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral

À vista do exposto, CONCEDO a tutela liminar para vedar a reapresentação do trecho ofensivo da
propaganda impugnada, podendo as emissoras e geradoras promoverem a edição da mídia,
mantendo exclusivamente a parte em que a Candidata Representada fala, e impor aos
Representados o dever de se absterem de reproduzir o material rechaçado, inclusive na internet
sob pena de multa de dez mil reais por veiculação indevida.
Cite-se o representado para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias, em atendimento ao
disposto no art. 18, da Resolução TSE 23.610 c/c art. 96, §5, da Lei 9.504/97.
Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, bem como a manifestação da parte
autora, intime-se o MPE para emissão de parecer, no prazo de 1(um) dia.
Intimem-se para cumprimento no prazo de cinco horas, contados do recebimento. Cumpra-
se.
 Recife, 11 de outubro de 2020.

 
Virgínia Gondim Dantas

Juíza Eleitoral - 007ª ZE/PE
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