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Classe: REPRESENTAÇÃO 

Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
Órgão julgador: Gabinete do Juiz Auxiliar 1 

Última distribuição : 13/10/2018 

Valor da causa: R$ 0,00 

Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet 
Objeto do processo: Representação, com pedido de Direito de Resposta, em virtude de divulgação
pelo 1º representado (Eduardo Paes) de fake news, veiculada na rede social Facebook, no perfil do
mesmo (https://www.facebook.com/eduardopaesRJ/videos/556524741428565/:), consistindo em
dizer de maneira inverídica, por meio de vídeo, que o candidato a Governador ora representante,
estaria inelegível, seria ficha suja, pois teria deixado o cargo de magistrado quando responderia a
um Processo Administrativo Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), incidindo
dessa forma, em uma das alíneas da Lei da Ficha Limpa, e cujo conteúdo está "viralizando", já se
encontrando, por exemplo, no sítio eletrônico da Revista Veja. Pedido liminar para remoção do
vídeo sob pena de multa e de direito de resposto. Pedido de confirmação da liminar, inclusive
proibindo a divulgação do referido vídeo. Eleições 2018.
Ref. Leg. Art. 58 da Lei nº 9.504/1997. 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

WILSON JOSE WITZEL (REPRESENTANTE) RAPHAEL MONTENEGRO HIRSCHFELD (ADVOGADO)

ANA PAULA CUNHA COELHO (ADVOGADO)

ALBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

MARCIO VIEIRA SANTOS (ADVOGADO)

EDUARDO DA COSTA PAES (REPRESENTADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

(REPRESENTADO)

FORÇA DO RIO 25-DEM / 11-PP / 15-MDB / 14-PTB / 77-

SOLIDARIEDADE / 45-PSDB / 23-PPS / 43-PV / 27-DC / 31-

PHS / 70-AVANTE / 33-PMN (REPRESENTADO)

Procuradoria Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

45835
4

13/10/2018 18:57 Intimação Intimação



 

 

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

 

 Rio de Janeiro - RIO DE JANEIROREPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0607896-81.2018.6.19.0000 -

 

[Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]

 

RELATOR: FERNANDA XAVIER DE BRITO

 

REPRESENTANTE: WILSON JOSE WITZEL

Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAPHAEL MONTENEGRO HIRSCHFELD - RJ130864, ANA PAULA CUNHA
COELHO - RJ190347, ALBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR - RJ183870, MARCIO VIEIRA SANTOS - RJ87330
 

 

REPRESENTADO: EDUARDO DA COSTA PAES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., FORÇA
DO RIO 25-DEM / 11-PP / 15-MDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB / 23-PPS / 43-PV / 27-DC / 31-PHS /
70-AVANTE / 33-PMN

Advogado do(a) REPRESENTADO:
Advogado do(a) REPRESENTADO:
Advogado do(a) REPRESENTADO:

 

DECISÃO

Trata-se de representação ajuizada por , candidato ao governo do Estado doWILSON JOSÉ WITZEL
Rio de Janeiro em face de , candidato ao Governo do Estado do Rio deEDUARDO DA COSTA PAES
Janeiro, COLIGAÇÃO FORÇA DO RIO (DEM, PP, MDB, PTB, SOLIDARIEDADE, PSDB, PPS,

 visandoPV, DC, PHS, AVANTE, PMN) e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
a concessão de direito de resposta e remoção da publicação considerada inverídica e ofensiva à sua honra.

Sustentou, em síntese, que o 1º Representado divulgou em sua página do FACEBOOK (3º Representado),
vídeo afirmando que o Representante seria inelegível por ser ficha suja. Alegou que o vídeo divulgado é
ensejador do direito de resposta por força da inverdade nele contida, sendo necessária a imediata remoção
da  URL indicada na inicial com os seguintes dizeres:
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“URL

                  https://www.facebook.com/eduardopaesRJ/videos/556524741428565/:

 

“Bom dia, “tem”, “tá” rolando aí nas redes do “Whatsapp” uma suposta ação que eu
entrei impugnando a candidatura do meu adversário. Essa ação não é verdade, eu quero
ganhar essa eleição no voto.

Mas eu tenho que fazer o registro sim, a gente descobriu agora, que a lei de ficha limpa,
isso foi divulgado ontem, ela deixa muito claro, que o juiz que tenha saído da magistratura
respondendo a um processo do conselho nacional de justiça (CNJ) é ficha suja, não pode
ser candidato, tem uma alínea especifica na lei de ficha limpa dizendo isso.

E ai eu fico aqui pensando, né?! Como é que uma pessoa que se vende como um juiz, como
autoridade, respeitadora da lei né, omite

da justiça àquilo que ele servia até pouco tempo, uma informação,

como essa? Sabendo que é FICHA SUJA, INELEGÍVEL, esse tipo

de FRAUDE que a gente tem que lidar, mas vamos ganhar no voto.”

 

Afirmou, ainda, que o conteúdo da postagem objetiva expressamente induzir o eleitor a erro e, de forma
ardilosa, fazê-lo acreditar que o Representante supostamente encontra-se em situação de inelegibilidade,
fato sabidamente INVERÍDICO, eis que suas condições de ELEGIBILIDADE existiam à época do
registro de candidatura, que foi DEFERIDO por essa v. Corte Eleitoral, e, assim, permanecem plenamente
regulares e, por óbvio, inexistente qualquer processo administrativo disciplinar, como atestam os
documentos anexados.

 

Diante disso, requer o deferimento do direito de resposta pleiteado no prazo máximo de até 24 (vinte
quatro) horas, tal como pretende seja determinado que o 1º Representado, em prazo não superior a 12h,
remova da rede social Facebook o vídeo de conteúdo inverídico e danoso à sua honra e imagem, sob pena
de multa. Requer, ainda, que seja arbitrada multa de 100.000(cem mil reais) por dia, em caso de nova
postagem.

     

É o breve relatório. Examinados, passo a decidir.

 

Trata-se de representação em que o representante pleiteia o direito de resposta face à publicação do 1º
representado em sua página do FACEBOOK que lhe ofende, ao afirmar sua condição de ficha suja, bem
como objetiva a retirada da URL que contém publicação ofensiva à sua honra, fato que caracteriza
propaganda eleitoral negativa.

Primeiramente, impende apontar que críticas e opiniões são, no processo político democrático,
caracterizadores do exercício regular da livre manifestação de pensamento e se ofensivas devem ser
objeto de ações próprias na justiça comum, cabendo a esta Justiça Especializada, tão somente apreciar as
questões inerentes às eleições a fim de preservar a ordem e o equilíbrio do processo eleitoral.
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Assim, importa relativizar a garantia do princípio da informação, coibindo o desvirtuamento da verdade
de modo a prejudicar o conceito e/ou imagem do candidato perante seu eleitorado.  Tal analise é
fundamental para assegurar a integridade da honra, da reputação e do decoro do candidato diante das
publicações negativas de cunho eleitoral.

Nesse passo, para a concessão da medida liminar, mostra-se necessário que se possa afirmar que a matéria
divulgada, ainda que contenha crítica ao candidato, tenha ultrapassado as garantias constitucionais da
livre expressão, liberdade de imprensa e direito de crítica, previstos no artigo 5º, incisos IX e XIV e no
artigo 220 da Magna Carta, bem como tenha como objetivo influenciar no pleito eleitoral.

Portanto, pela análise perfunctória dos documentos anexados aos autos, a afirmação de que o
representante ostenta a condição de ficha suja mostra-se inverídica, eis que não existiu procedimento
disciplinar contra o mesmo, sendo o procedimento arquivado pelo o TRF/2, decidindo a Corte Federal
pela não instauração de PAD.

Logo, vê-se evidenciada a intenção da publicação em prejudicar o candidato na disputa eleitoral. Com
efeito, denota-se, inegavelmente, a utilização desvirtuada e desarrazoada das mídias sociais, sendo
ultrapassado o mero posicionamento crítico para revelar o nítido propósito de denegrir a reputação do
representante, desestabilizando-se a isonomia do pleito eleitoral.

Neste tocante, verifico que restou comprovada a violação à norma eleitoral, motivo pelo qual deve ser
deferida a medida liminar nos exatos termos do requerido.

 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, para conferir o direito de resposta nos termos
do artigo 58, § 3º, III da L.9504/97, bem como para determinar que os representados removam

                  imediatamente a publicação ofensiva ao representante referente à URL
:, https://www.facebook.com/eduardopaesRJ/videos/556524741428565/ em 24 horas, sob pena de multa

diária de R$5.000,00. De igual forma, determino que o 1º representado se abstenha de veicular
novamente a mesma publicação, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, tudo nos exatos termos
da fundamentação.

Cite-se e intime-se os interessados para cumprimento da decisão.

Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.

 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2018.

 

FERNANDA XAVIER DE BRITO
Relator
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