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DECISÃO
 

Vistos, etc.
 
Trata-se de Pedido de Direito de Resposta, cumulado com pedido de tutela de urgência,
ajuizado pela COLIGAÇÃO “PERNAMBUCO QUER MUDAR”, RAQUEL TEIXEIRA LYRA
LUCENA e PRISCILA KRAUSE BRANCO em face de MARÍLIA VALENÇA ROCHA ARRAES
DE ALENCAR, SEBASTIÃO IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR e COLIGAÇÃO “PERNAMBUCO
NA VEIA”, todos qualificados na Inicial.
 
Narra a Exordial (ID29363198) que, em 14/10/2022, os REPRESENTADOS veicularam peça
propagandística em inserções de televisão, contendo afirmação sabidamente inverídica, na
medida em que tentam incutir no eleitor a ideia de que a candidata Raquel Lyra e sua vice,
Priscila Krause, seriam “contra Lula e a favor de Bolsonaro” no segundo turno das eleições
presidenciais de 2022.
 
Em sentido contrário, afirma que é de conhecimento público e notório que as representantes
anunciaram que não apoiarão nenhum dos candidatos à disputa nem promoverão ato contra
qualquer um deles.
 
Apresenta degravação e URL da propaganda impugnada, prints de tela e, para comprovar o
alegado, junta links de matérias já veiculadas em meios de comunicação, nas quais a candidata
Raquel Lyra anuncia expressamente a sua posição política nesse segundo turno do pleito.
 
Aduz, ainda, que as declarações da Sra. Raquel Lyra englobam o posicionamento de sua
companheira de chapa, Priscila Krause, que também não anunciou qualquer apoio ou restrição a
tais candidatos, e que é inverídica a informação de que o presidente do partido da Sra. Raquel
Lyra (PSDB) se posicionou contra Lula.
 
Ressalta que se trata de uma ação coordenada dos representados com o objetivo de causar
confusão e estados passionais no eleitorado, que teve início com a divulgação massiva de
notícias falsas e negativas por meio de pessoas contratadas pela campanha e de perfis anônimos
e falsos, o que já fora denunciado inclusive em outras Representações tombadas neste Tribunal
(0603434-96.2022.6.17.0000, 0603441-88.2022.6.17.0000 e 0603442-73.2022.6.17.0000).
 
Assim, por entender que o caráter inverídico das informações propagandeadas é capaz de
comprometer a higidez do pleito, uma vez que veiculada em horário gratuito de televisão, veio a
juízo requerer o que segue:
 

“I - em sede de Tutela de Urgência, a suspensão da veiculação das peças
de propaganda objeto da presente e a proibição de novas divulgações, com
expedição de ofício a todas emissoras de TV do Estado de Pernambuco
para cumprimento da decisão, sob pena de multa sobre cada
descumprimento, a ser fixada por V. Ex.ª, bem como a proibição de eventual
divulgação da peça ou de conteúdo semelhante por meio de inserções no
rádio, no horário eleitoral gratuito em rádio e TV, de publicações na internet
e em quaisquer meios de divulgação de apropaganda eleitoral;
 
II – ainda em sede de Tutela de Urgência, a concessão do direito de
resposta no horário destinado ao Representado, na forma de inserções, nos
termos do art. 58, §3º, III, a e §6º da Lei de Eleições e art. 32, III, c da Res.
TSE nº 23.608/2019, notificando as emissoras geradoras a fim de que sejam
adotadas as providências necessárias.
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III - a citação do representado para, querendo, apresentar sua defesa no
prazo legal;
 
IV – a intimação para manifestação do Ministério Público na condição de
fiscal da lei, desde que a providência não leve a exceder o prazo máximo
para decisão, que é fixado em setenta e duas horas da formulação do
pedido;
 
V – no mérito, a confirmação da medida liminar, JULGANDO-SE
PROCEDENTE O PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA, com a proibição
definitiva da veiculação das peças de propaganda objeto da presente e o
deferimento do direito de resposta no horário destinado ao Representado,
de forma proporcional ao agravo e por meio de inserções, nos termos do art.
58, § 3º, III, a e §6º da Lei de Eleições e art. 32, III, c da Res. TSE nº
23.608/2019, notificando as emissoras geradoras a fim de que sejam
adotadas as providências necessárias”.
 

Os representados atravessaram petição (ID29363361) contendo manifestação prévia relativa
apenas à análise do pedido liminar.
 
Foi proferida decisão interlocutória (ID29363419), deferindo parcialmente o pedido liminar para
determinar que as emissoras de televisão removessem a propaganda impugnada e que os
representados não mais veiculassem o conteúdo por qualquer outro meio de propaganda. Foi
indeferido o pedido de tutela de urgência quanto ao Direito de Resposta.
 
A Secretaria Judiciária da CDAUX certificou a intimação das emissoras de televisão, que se
deu às 13h42min do dia 15/10/2022 (ID29363479), e a citação/intimação dos representados,
que ocorreu em 15/10/2022 às 14h50min (ID29363492).
 
Os representados apresentaram contestação dentro do prazo legal (ID29363662), alegando, em
resumo, que: (i) as decisões citadas na Inicial como precedentes diferem do caso em tela, (ii) não
há inverdade na publicidade ora impugnada, posto que apenas acentua que os apoiadores da
candidata são adversários do Sr. Luís Inácio Lula da Silva e/ou apoiadores do Sr. Jair Messias
Bolsonaro, (iii) fato sabidamente inverídico que autoriza o direito de resposta é aquele que não
demanda investigação, sendo perceptível de plano, (iv) fatos noticiados pela mídia não embasam
pedido de direito de resposta por não serem sabidamente inverídicos, (v) não foi afirmado que a
Sra. Raquel Lyra é apoiada pelo Sr. Jair Bolsonaro, (vi) apenas lançou-se uma pergunta retórica,
formulada diante da ambiência política formatada pelos apoios engendrados em favor da Senhora
Raquel Lyra, (vii) o Senhor Bruno Araújo, presidente do PSDB, esboçou, ao longo da sua jornada
política, atitudes contrárias ao Senhor Luís Inácio Lula da Silva, (viii) em coletiva realizada no dia
14 (catorze) de outubro de 2022, o Senhor Luís Inácio Lula da Silva asseverou que “toda as
pessoas que apoiam Bolsonaro estão com Raquel, e não com Marília”, (ix) o que fora veiculada
pelas Representadas foi previamente divulgado em canais informativos, de modo que não há se
falar em imputação infundada, (x) não se veiculou que a Senhora Raquel Lyra seria apoiadora do
Senhor Jair Messias Bolsonaro e, em sede de direito de resposta, não há se falar em “indicações
implícitas” ou “insinuações”.
 
Quanto ao teor do texto de resposta sugerido pelos representantes, alegam os demandados que
não se figura adequado, porquanto destoa do teor dos fatos veiculados na suposta ofensa, no
que descamba para agredir a honra da Senhora Marília Arraes.
 
Os representados peticionaram nos autos (ID29363727) informando descumprimento da
decisão liminar, uma vez que a peça publicitária continua sendo veiculada na televisão e, além
disso, passou a ser propagada também nas emissoras de rádio. Pugnou pela reiteração da
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intimação dirigida às emissoras de Rádio e TV habilitadas em Pernambuco e majoração da multa
para cada ato de descumprimento por parte dos representados. Informou, ainda, que após a
intimação da decisão, os representados promoveram 14 novas inserções na televisão e 09
inserções nas emissoras de rádio. Juntou relatório de monitoramento para comprovar o
descumprimento.
 
Foi determinada a intimação de 05 (cinco) emissoras de televisão (as que constam no relatório
apresentado pelos autores – ID29363729) e também dos representados para se manifestarem
sobre a notícia de descumprimento e para cumprirem, no prazo de 01(uma) hora, a decisão
liminar anteriormente prolatada (ID29363686).
 
A Secretaria Judiciária da CDAUX juntou certidão (ID29363854) comprovando nova intimação
das emissoras de TV, que ocorreu no dia 16 de outubro às 17h17min.
 
O Ministério Público apresentou parecer (ID29363794) se manifestando pela procedência do
Direito de Resposta, porém com supressão de parte do texto sugerido pelos autores.
 
Os representados se manifestaram sobre a notícia de descumprimento (ID29364104), alegando
que encaminharam e-mail às emissoras de televisão às 21:45h do dia 15 de outubro de 2022 
com o pedido de substituição da mídia impugnada. “Cite-se, nessa esteira, que o material
propagandístico objeto destes autos era intitulado como MA TV 24, de modo que foi substituído
pelo MA TV 25, que segue em anexo à presente petição. De igual modo, os Representados
encaminharam, às 21:55h do dia 15/10/2022, e-mail às rádios, de modo a informar que a mídia
objeto destes autos, denominada MA SPOT 23, não mais seria utilizada, no que seria substituída
pela MA SPOT 20”. Juntaram as mídias substitutas para comprovar o alegado, print dos e-mails
encaminhados às emissoras de TV e rádio e, ao final, pugnaram pelo reconhecimento de que não
houve descumprimento de sua parte.
 
A TV E RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA apresentou manifestação (ID29365033), com o
seguinte teor: “Informam os Peticionantes que a decisão exarada por este D. Juízo foi
integralmente cumprida, com a retirada das inserções da Coligação Pernambuco na Veia
(SOLIDARIEDADE / PSD / AVANTE / AGIR / PMN) indicadas na URL fornecido pelos
Representantes na peça inaugural, em prestígio ao comando judicial. No que concerne a petição
de ID 29363728, que noticiou suposto descumprimento por parte das emissoras, informam os
Peticionantes que tão logo tomaram ciência do teor do comando judicial em questão, procederam
com a retirada das inserções objeto da ação, em respeito ao comando judicial, não devendo se
falar em aplicação de multa diária por descumprimento, ou qualquer outra penalidade”. Juntou
procuração e contratos sociais.
 
A GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. também se manifestou nos autos
(ID29365046), informando que foi intimada para não mais veicular a inserção descrita nestes
autos sob o título “IE – Governo – Marília Arraes (11ª Peça)”, veiculada no dia 14.10.2022, e que
verificou que a propaganda publicitária impugnada, intitulada “IE – Governo – Marília Arraes (11ª
Peça)”, não estava mais programada para ser exibida em outros dias e horários. No entanto,
alega que a coligação Representada fez diversas propagandas publicitárias com o mesmo
conteúdo da que fora impugnada, porém com outra claquete, ou seja, com outro título. E,
considerando que a Decisão determinava que a emissora se abstivesse de veicular apenas a
propaganda intitulada “IE – Governo – Marília Arraes (11ª Peça)”, as demais propagandas, com
outro título, acabaram sendo veiculadas. “O cumprimento da ordem por parte da emissora
Peticionante levou em conta o título do material especificado na decisão judicial, bem assim a
impossibilidade legal de a emissora Peticionante exercer censura prévia, ou qualquer sorte de
juízo de valor, relativamente ao conteúdo do material enviado pelas coligações para veiculação”.
 
Por fim, informou que com a nova decisão indicando novos horários de exibição e com a
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determinação de não mais exibir a inserção, a mídia foi devidamente alterada a pedido do partido.
 
Vieram-me os autos conclusos.
 
É o que se tem a relatar. Passo a analisar e decidir.
 
De início, a verificação da competência e legitimidade da causa já foram realizadas em sede de
pedido liminar, o que confirmo neste presente decisum.
 
O cerne da controvérsia refere-se à análise de pedido de direito de resposta por veiculação de
propaganda eleitoral difundida com suposta notícia sabidamente inverídica, pelos representados,
em inserção de televisão, no dia 14 de outubro de 2022.
 
Sobre o tema, assim estabelece o art. 31 da Res. TSE 23.608/19:
 

Art. 31. A partir da escolha de candidatas ou candidatos em convenção, é
assegurado o exercício do direito de resposta à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação de partidos 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, inclusive provedores de aplicativos de internet e redes
sociais (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, caput e Lei nº 9.096/1995, art. 11-
A, caput e § 8º). (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021).
 
Parágrafo único. Se o pedido versar sobre a utilização, na propaganda
eleitoral, de conteúdo reputado sabidamente inverídico, inclusive veiculado
originariamente por pessoa terceira, caberá à representada ou ao
representado demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação.
 

Já no tocante ao pedido de direito de resposta relativo a ofensas veiculadas em horário eleitoral
gratuito, a Resolução apresenta algumas regras a serem seguidas, vejamos:
 

Art. 32 - Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito
de resposta relativo à ofensa veiculada:
 
III - no horário eleitoral gratuito:
 
a) o pedido deverá ser feito no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da
veiculação do programa (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, I);
 
b) o pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou inverídico e
ser instruído com a mídia da gravação do programa, acompanhada da
respectiva transcrição do conteúdo;
 
c) deferido o pedido, a ofendida ou o ofendido usará, para a resposta, tempo
igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 (um) minuto (Lei nº 9.504/1997,
art. 58, § 3º, III, a);
 
d) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido político, à
federação de partidos ou à coligação responsável pela ofensa, devendo
dirigir-se aos fatos nela veiculados (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, § 3º,
III, b; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º); (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021);
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e) se o tempo reservado ao partido político, à federação de partidos ou à
coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 (um) minuto, a resposta
será levada ao ar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua
complementação (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, § 3º, III, c; e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021);
 
f) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido político,
a federação de partidos ou a coligação atingidos deverão ser intimados
imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados os períodos,
diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, sempre no início do
programa do partido político, da federação de partidos ou da coligação, e, 
ainda, o bloco de audiência, caso se trate de inserção (Lei nº 9.504/1997,
arts. 6º-A e 58, § 3º, III, d; e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º);
(Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021).
 

Com relação ao primeiro requisito (alínea a), evidencio que a petição inicial foi protocolada às
15h44min do dia 14 de outubro de 2022 (ID29363181) e que se insurge contra propagandas
veiculadas no mesmo dia (14/10/2022 - a partir das 05h13min - ID29363202). Reconheço,
portanto, a tempestividade do pedido de resposta aqui formulado.
 
Também verifico preenchida a regra constante na alínea b, posto que os autores instruíram a
Inicial com a mídia da gravação do programa (ID29363182), acompanhada da respectiva
transcrição do conteúdo e especificaram o trecho considerado inverídico. Vejamos:
 

“A degravação da peça revela o seguinte teor, cujos trechos ora vergastados
seguem grifados em negrito, para fins de atendimento ao disposto no art. 32,
III, b da Res. TSE 23.608/2019:
 
“Será que ela é? A vice de Raquel Lyra, Priscila Krause, é contra lula. 
O coordenador de campanha, Daniel Coelho é inimigo de Lula. O
presidente do partido de Raquel, também é contra Lula. Miguel Coelho
disse que vota em Bolsonaro, Mendonça Filho apoia Bolsonaro,
Fernando Bezerra Coelho foi líder do governo Bolsonaro. Todo mundo
em volta de Raquel é contra Lula e a favor de Bolsonaro. Será que ela
é?” (ID29363181 – Fls. 02).
 

Passo, assim, a averiguar se o teor da propaganda veiculada se apresenta de fato como conceito,
imagem ou afirmação sabidamente inverídica a autorizar a concessão do direito de resposta (art.
31 da Res. TSE 23.608/19).
 
I – DO CONTEÚDO DA PROPAGANDA
 
Compulsando os autos, verifico que a propaganda impugnada, cuja degravação foi descrita
acima, inicia com a fotografia da candidata Raquel Lyra e a indagação “Será que ela é?”.
 
Após, surgem imagens da sua vice, Priscila Krause, do seu coordenador de campanha, Daniel
Coelho, e de diversos outros políticos ligados à candidata, todas elas marcadas com uma espécie
de carimbo contendo a foto do Sr. Luís Inácio Lula da Silva cortada por uma tarja vermelha
(símbolo de veto/impedimento/proibição), com afirmações de serem eles “contra Lula” ou “a favor
de Bolsonaro”.
 
Diante do contexto, alegam os autores que os representados tentam incutir no eleitor a ideia de
que a candidata Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause, seriam “contra Lula e a favor de
Bolsonaro” no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.
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De fato, em uma análise detalhada das provas dos autos, é possível perceber que a peça
publicitária apresenta informação, a título de indagação e insinuação, de que a candidata Raquel
Lyra é apoiadora do atual Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias
Bolsonaro, e contra o ex-presidente e também candidato Luís Inácio Lula da Silva, nesse
segundo turno do pleito eleitoral.
 
Isto porque no vídeo aparece a seguinte indagação: Será que ela é? Seguida da foto da
candidata Raquel Lyra ao lado do retrato de Bolsonaro, além de um carimbo com a fotografia de
Lula, tarjada de vermelho, na lateral esquerda da imagem da Sra. Raquel Lyra, o que realmente
transmite a ideia e a informação de que a candidata em epígrafe seria contra Lula e a favor de
Bolsonaro.
 
Entretanto, em consonância com as provas colacionadas na Inicial, em especial reportagens
jornalísticas veiculadas em 12/10/2022 pelo G1PE e pelo UOL, verifica-se que foi noticiado que a
candidata Raquel Lyra não vai declarar apoio nem a Lula nem a Bolsonaro no segundo turno das
eleições, tendo o seu posicionamento também divulgado pela internet (ID 29363198 – pág.4.
Links jornalísticos: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2022/noticia/2022/10/12/raquel-
lyra-afirma-que-naovai-declarar-apoio-a-lula-nem-a-bolsonaro-no-segundo-turno-das-
eleicoes.ghtml e https://www.uol.com.br/play/videos/?id=raquel-lyra-diz-que-nao-vai-declarar-
apoio-a-bolsonaro-ou-lula-no-2-turno-0402CC1A316AC0897326).
 
No ponto, merece destaque trecho da matéria divulgada pelo G1: “Candidata do PSDB ao
governo de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou, nesta quarta (12), que não vai declarar apoio no
segundo turno para presidente da República. Na disputa entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ela
disse, nas redes sociais, que ‘firmou uma posição de independência’”.
 
Assim, constata-se que a candidata já declarou publicamente a sua neutralidade com relação aos
dois candidatos remanescentes na disputa à presidência, Jair Messias Bolsonaro e Luís Inácio
Lula da Silva, seja a título de apoio ou de oposição.
 
Neste contexto, mesmo ciente acerca da posição adotada pela candidata ao Governo do Estado,
de que não apoiaria ninguém no segundo turno das eleições presidenciais, os Representados
veiculam indagações, de forma sistemática, de que ela seria a favor de Bolsonaro e contra Lula,
transmitindo insinuação inverídica a título de informação.
 
Ora. Tal estratégia de propaganda não é aceita pela legislação e jurisprudência dos Tribunais
Eleitorais, que coíbem a adoção de discurso falso e intencionalmente criado para fim de enganar
e prejudicar terceiros.
 
Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do REspe n. 972-29/MG,
consignou que “[...] Deve-se usar o conceito de “fake news” para o conteúdo manifestamente
falso que é intencionalmente criado e divulgado para o fim de enganar e prejudicar
terceiros, causar dano, ou para lucro”.(REspe nº 972-29/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 26.8.2019)
 
Nesse mesmo sentido, o conceito1 de desinformação da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC) da União Europeia explicita que a desinformação se caracteriza por
um acréscimo intencional de elementos falsos, imprecisos ou enganadores aos fatos,
capazes de criar uma narrativa destinada a corromper uma dada realidade.
 
Em menos palavras: os representados, por meio de elementos enganadores, como as
insinuações e especulações, propagam informações em torno de sua posição política neutra de
modo a dirigir inferências ao eleitor de que seria ela apoiadora de Bolsonaro/opositora de Lula.
 
Não se trata, nesse caso, de uma mera difusão de informações sobre políticos vinculados à
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candidata Raquel Lyra, como quer fazer crer os representados, mas sim de um comportamento
particularmente nocivo que tenta incutir nos eleitores, por vias transversas, a ideia e imagem 
sabidamente inverídica de ser a candidata Raquel Lyra apoiadora do Presidente da República.
 
Ou seja, a propaganda impugnada trata de uma desinformação divulgada para vincular a pessoa
da Sra. Raquel Lyra como favorável à candidatura do Sr. Jair Bolsonaro à Presidência da
República, mesmo sabendo que tal vinculação não encontra nenhum tipo de alicerce na realidade
atual divulgada pela imprensa no que tange a sua posição política quanto ao segundo turno da
disputa presidencial.
 
Percebe-se que a mensagem é capaz de criar estado mental e passional de vinculação da
candidata Raquel ao Presidente Bolsonaro, que, repise-se, não encontra respaldo na realidade do
momento vivenciado e nem nas reportagens carreadas, sobretudo diante do acirramento do
certame eleitoral no âmbito nacional, com reflexos na política estadual.
 
Sem dúvida que, ao fazer a indagação em liça, a propaganda desconsiderou o contexto do
cenário político atual e fez uma narrativa maliciosa e inverídica, que alcança a imagem da
candidata, com potencialidade de induzir o eleitor a erro de acreditar que a Sra. Raquel Lyra é
apoiadora de Bolsonaro.
 
Ao contrário do alegado pelos representados, não se pode enquadrar o vídeo e os dizeres neles
contidos como eventual direito de crítica, enquanto manifestação do direito de opinião, pois o
único juízo emitido que se depreende da imagem/vídeo divulgado é a insinuação de que a
candidata estaria apoiando Bolsonaro à Presidência da República, não tendo sido feito
comentário para confronto de ideias ou apreciação racional de comportamentos, com posterior
manifestação de opinião, não servindo, portanto, para a realização do debate político e
democrático.
 
Nesse ponto, 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).
 
Demais disso, o autor ainda pontua a inverdade da afirmação de que o presidente do partido da
candidata é “contra Lula”. De fato, em que pese os representados levantarem a tese de que o
Senhor Bruno Araújo, presidente do PSDB, esboçou, ao longo da sua jornada política, atitudes
contrárias ao Senhor Luís Inácio Lula da Silva, o que se depreende dos autos (ID29363198 – fls.
05. Link: (https://www.poder360.com.br/partidos-politicos/psdb-ficara-neutro-mas-libera-estados-
no-2oturno/) é que o Sr. Bruno Araújo, no cenário atual, também declarou publicamente a sua
neutralidade no 2º turno das eleições para o cargo de Presidente da República. Portanto, resta
evidenciada a inveracidade da afirmação que consta na peça publicitária de que “O presidente do
partido de Raquel, também é contra Lula”.
 
Assim, são estes dois trechos tratados na presente decisão que se apresentam como inverídicos:
- “Será que ela é?” No início e no fim da propaganda, com a foto da candidata ao lado de Jair
Bolsonaro e com a imagem de Lula tarjada de vermelho, além da parte que fala: “O presidente
do partido de Raquel, também é contra Lula”, - já que não encontram substrato nas matérias
jornalísticas relativas aos apoios políticos para o segundo turno das eleições presidenciais do ano
de 2022, sendo capazes de atingir a imagem da candidata Raquel Lyra, ante a insinuação de
apoio inexistente, além da afirmação de apoio igualmente não irreal quanto ao Sr. Bruno Araújo,
Presidente do seu partido.
 
Neste ser assim, comporta ser confirmada a liminar anteriormente concedida, para o fim de 
impedir a reapresentação da propaganda, impondo ainda aos Representados o dever de se
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absterem de reproduzir o material rechaçado, inclusive na internet, pois há configuração de
propaganda eleitoral irregular.
 
II – DO DIREITO DE RESPOSTA
 
Também deve ser deferido o direito de resposta, nos moldes preconizado no art. 58, caput, da
lei 9.504/97 e art. 31, caput, da Resolução TSE 23.608/2019, pois do texto se depreende que o
seu exercício é assegurado 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.
 
Evidencia-se, no caso em epígrafe, a configuração de propaganda eleitoral que, ao veicular
conteúdo sabidamente inverídico, ultrapassou o direito de liberdade de manifestação e não se
enquadra como uma mera crítica.
 
A este respeito conferir os seguintes julgados:
 

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL. INSTAGRAM.
DESVIRTUAMENTO DOS FATOS. OFENSA À LEGISLAÇÃO ELEITORAL. 
INSINUAÇÕES SUGESTIVAS COM INTUITO DE INFLUENCIAR O
ELEITOR. OBJETIVO DE CRIAR ESTADOS MENTAIS NEGATIVOS E
DEGRADAR A IMAGEM DO CANDIDATO. REFORMA DA DECISÃO DE
MÉRITO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTE DESTE
TRIBUNAL. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
PERSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA (RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019, ART. 38, §§ 7º E 8º). CANDIDATO APTO AO SEGUNDO
TURNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DEFERIMENTO DO
DIREITO DE RESPOSTA. (TRE-AL - REC: 06015894620226020000
MACEIÓ - AL 060158946, Relator: Des. Mauricio Cesar Breda Filho, Data
de Julgamento: 14/10/2022, Data de Publicação: 14/10/2022)
 
“Direito de resposta. Configuração da ofensa. Princípio da
proporcionalidade. Precedentes da Corte. 1. Na esteira de precedente da
Corte é pertinente ‘o deferimento do direito de resposta diante de clara
mensagem com afirmação sabidamente inverídica e insinuação
maliciosa que alcança a imagem do candidato da coligação
representante’ (Representação n° 1.279/DF, Representação n° 1.280/DF).
[...]” (Ac. de 23.10.2006 na Rp n° 1.298, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito.)
 
“Direito de resposta. Propaganda eleitoral. 1. Pertinente é o deferimento
do direito de resposta diante de clara mensagem com afirmação
sabidamente inverídica e insinuação maliciosa que alcança a imagem
do candidato da coligação representante. [...]” (Ac. de 19.10.2006 na Rp
n° 1.279, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)
 

Nesse ponto, os representados alegam que o fato sabidamente inverídico a autorizar o direito de
resposta é aquele que não demanda investigação, e juntam precedentes no sentido de que
aqueles noticiados pela mídia não embasam pedido por não serem sabidamente inverídicos.
 
No entanto, registra-se que os julgados citados pelos demandados DIFEREM do caso vertente.
Isso porque a propaganda ora impugnada, no que se refere aos dois pontos de irregularidade
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acima já reconhecidos, não se encontra amparada por matérias jornalísticas. Ao contrário,
evidencia-se que a peça publicitária apresenta conteúdo em sentido oposto ao que já foi
devidamente veiculado pelos meios de comunicação.
 
No caso, são as alegações dos autores, não dos representados, que estão embasadas em
reportagens divulgadas pelas mídias, o que torna possível o reconhecimento da propaganda
impugnada como inverídica de plano, sem a necessidade de investigações para se evidenciar a
inverdade de seu conteúdo.
 
Como visto, as notícias jornalísticas veiculadas na mídia, nos dois pontos nos quais reconhecida
a irregularidade da propaganda, dão conta de que a Sra. Raquel Lyra não declarou apoio a Lula e
nem a Bolsonaro no segundo turno das eleições, bem como que Bruno Araújo, presidente do
PSDB, conduziu neutralidade no 2º turno das eleições, mas liberou os Estados.
 
Portanto, qualquer insinuação em sentido diverso é absolutamente inverídica, não passando de
ilação desemparada de qualquer suporte fático, de modo a ser suficiente para ensejar o direito de
resposta.
 
III – DO CONTEÚDO DO DIREITO DE RESPOSTA
 
Por fim, no tocante ao conteúdo do direito de resposta, tem-se que os pedidos relativos às
propagandas veiculadas no horário eleitoral gratuito prescindem da instrução com o texto da
resposta. No entanto, vale destacar que o Poder Judiciário não pode admitir que, sob o manto de
decisões judiciais e à guisa de exercer defesa à própria imagem, os representantes construam
discursos ofensivos à parte contrária.
 
Sendo assim, NÃO APROVO o texto contido no ID29363203 por entender ser ofensivo à
candidata representada (“A campanha de Raquel Lyra ganhou direito de resposta contra mais
uma propaganda mentirosa da candidata Marília Arraes, que comanda uma campanha de ódio e
difamação contra Raquel. Divulgar fake news é ilegal, mas pra Marília, vale tudo para ganhar a
eleição. Chega de ódio e mentiras. O povo pernambucano quer uma governadora com
experiência, ideias e propostas para mudar Pernambuco de verdade. Pernambuco quer Raquel”).
 
Se a propaganda aqui impugnada foi considerada irregular pelo seu teor inverídico, o direito de
resposta autoriza o representante a restaurar a informação correta, não podendo, a esse pretexto,
veicular conteúdo capaz de degradar ou ofender a candidata representada.
 
Recomenda-se, assim, que o discurso elaborado para o legítimo exercício do direito de resposta
se mostre pródigo em esclarecimentos acerca dos dizeres que se reconhecem como
inverídicos, além de necessariamente contido e comedido com relação às expressões que
possam representar críticas ou ofensas aptas a extrapolar os motivos e fundamentos de sua
concessão.
 
IV – DOS REQUISITOS PARA VEICULAÇÃO DA RESPOSTA
 
Compete, assim, deferir o direito de resposta aos Representantes, e, para tanto, resta pontuar
que: (i) o tempo para o seu exercício, nos termos do art. 58, § 3º, alínea a, da Lei 9.504/97, deve
ser igual aquele utilizado na propaganda irregular, todavia, nunca inferior a um minuto; (ii) a
resposta será veiculada no horário destinado à coligação responsável pela ofensa, devendo
dirigir-se aos fatos nela veiculados (art. 58,§3º, III, b da Lei 9.504/97); (iii) se o tempo reservado
ao partido político ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1(um) minuto, a resposta
será levada ao ar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua complementação (art. 58,
§3º, III, C); (iv) o meio de armazenamento com a resposta deverá ser entregue à emissora
geradora, até 36 (trinta e seis) horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subsequente da coligação em cujo horário se praticou a ofensa (art. 58, §3º, III, e); (v) se o
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ofendido usar o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído
tempo idêntico do respectivo programa eleitoral (art. 58, §3º, III, f).
 
V – DA DURAÇÃO E PERÍODO DE VEICULAÇÃO
 
Conforme demonstrado no Relatório de Inserções colacionado na Inicial (ID29363202), o autor
comprovou que propaganda irregular foi veiculada da seguinte forma:
 
1) No primeiro bloco de inserções do dia 14/10/2022 (05h-11h):
 

 
TV JORNAL - AF. SBT - CARUARU – PE: 02 inserções de 30 segundos cada. Total de 01
minuto;
 
 
TV GLOBO NORDESTE - RECIFE – PE: 02 inserções de 30 segundos cada. Total de 01
minuto;
 
 
TV GUARARAPES - AF. TV RECORD - RECIFE – PE: 02 inserções de 30 segundos cada. 
Total de 01 minuto;
 
 
TV TRIBUNA - AF. BAND – PE: 01 inserção de 30 segundos. Total de 30 segundos;
 
 
TV ASA BRANCA - AF. GLOBO - CARUARU – PE: 02 inserções de 30 segundos cada. 
Total de 01 minuto.
 
 

2) No segundo bloco de inserções do dia 14/10/2022 (11h-18h):
 

 
TV JORNAL - AF. SBT - CARUARU – PE: 01 inserção de 30 segundos. Total de 30
segundos.
 
 

Assim, a resposta deve ser programada para ser veiculada da seguinte forma:
 

 
TV JORNAL - AF. SBT - CARUARU – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do primeiro
bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo) e 30
segundos no início do segundo bloco de inserções;
 
 
TV GLOBO NORDESTE - RECIFE – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do primeiro
bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo);
 
 
TV GUARARAPES - AF. TV RECORD - RECIFE – PE: 01 minuto a ser veiculado no início 
do primeiro bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o
tempo);
 
 
TV TRIBUNA - AF. BAND – PE: 30 segundos a ser veiculado no início do primeiro bloco de
inserções;
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TV ASA BRANCA - AF. GLOBO - CARUARU – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do 
primeiro bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo).
 
 

Ademais, o seu conteúdo deverá se ater aos fatos veiculados na propaganda dos representados,
de modo a esclarecer os dizeres aqui reconhecidos como inverídicos.
 
Assim, à vista do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação, para o fim de:
 

 
reconhecer a existência de propaganda eleitoral irregular e inverídica, vedando em caráter
definitivo a reapresentação do trecho lesivo, além de qualquer reprodução do material
rechaçado, inclusive na internet, ratificando os termos da liminar de ID 14739942.
 
 
Deferir o direito de resposta aos Representantes, pelo tempo de 5(cinco) minutos, devendo
ser utilizado no horário gratuito destinado a coligação Representada, turno diurno, primeiro e
segundo blocos, na forma abaixo discriminada, para a veiculação da resposta, sempre no
início do programa da coligação, necessariamente dirigindo-se aos fatos veiculados na
ofensa, sob pena de ser subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral (art. 58,
§3º, III, f, da Lei 9.504/97).
 
 
O meio de armazenamento com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até
36 (trinta e seis) horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subsequente da coligação em cujo horário se praticou a ofensa.
 
 
Para que possa passar o direito de resposta no bloco, a entrega há de ser feita no prazo de
2(duas) horas de antecedência do início da faixa de exibição, consoante restou consignado
na Ata de Audiência Pública de distribuição do Horário Eleitoral – Eleições Gerais 2022 – 2º
Turno, no dia 05/10/2022.
 
 

Deverão ser intimadas todas as emissoras abaixo identificadas, que irão apresentar o direito de
resposta, além da coligação autora, para cumprimento da presente decisão referente ao direito de
resposta, devendo constar que a veiculação da resposta será feita da seguinte forma:
 

 
TV JORNAL - AF. SBT - CARUARU – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do primeiro
bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo) e 30
segundos no início do segundo bloco de inserções;
 
 
TV GLOBO NORDESTE - RECIFE – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do primeiro
bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo);
 
 
TV GUARARAPES - AF. TV RECORD - RECIFE – PE: 01 minuto a ser veiculado no início 
do primeiro bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o
tempo);
 
 
TV TRIBUNA - AF. BAND – PE: 30 segundos a ser veiculado no início do primeiro bloco de
inserções;
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TV ASA BRANCA - AF. GLOBO - CARUARU – PE: 01 minuto a ser veiculado no início do 
primeiro bloco de inserções (em quantas inserções forem necessárias para totalizar o tempo).
 
 

Com relação à notícia de descumprimento (ID29363727) da determinação proferida em sede de
decisão liminar (ID29363419), determino o desmembramento dos autos para que seja
averiguada, em apartado, a responsabilidade dos representados e das emissoras de Televisão.
 
Havendo recurso, que deverá ser interposto no prazo de 1(um) dia, nos termos art. 58, §5º, da Lei
nº 9.504/97, combinado com o art. 37, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019, notifique-se o
recorrido para apresentar contrarrazões no mesmo prazo.
 
Decorrido o prazo para contrarrazões, independentemente de terem sido apresentadas,
encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
 
P.R.I
 

Recife, 18 de outubro de 2022.
 

Virgínia Gondim Dantas
 

Desembargadora Eleitoral Auxiliar
 

 
 
 
1 Disponível em
https://www.parlamento.pt/Documents/2019/abril/desinformacao_contextoeuroeunacional-ERC-
abril2019.pdf
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