
30/10/2020

Número: 0600555-88.2020.6.26.0242 
 

Classe: DIREITO DE RESPOSTA 

 Órgão julgador: 242ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA PAULISTA SP 

 Última distribuição : 30/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Cargo - Prefeito 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JOSE ROBERTO APRILLANTI JUNIOR (REQUERENTE) RAFAEL CARBONARI BATISTA (ADVOGADO)

Várzea Noticias (REQUERIDO)

Patricia Paula Felix dos Santos (REQUERIDO)

Vani de Paula Martins (REQUERIDO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SAO PAULO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

25418
927

30/10/2020 18:56 Decisão Decisão



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 
JUÍZO DA 242ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA PAULISTA SP 

 
  
 
 
 

PROCESSO nº 0600555-88.2020.6.26.0242 
CLASSE PROCESSUAL: DIREITO DE RESPOSTA (12625) 
REQUERENTE: JOSE ROBERTO APRILLANTI JUNIOR 
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CARBONARI BATISTA - SP384004-A 
REQUERIDO: VÁRZEA NOTICIAS, PATRICIA PAULA FELIX DOS SANTOS, VANI DE PAULA MARTINS 
  
 
  

DECISÃO
  
1. Trata-se de pedido de representação eleitoral de direito de resposta c.c. pedido de tutela
de urgência formulado pelo candidato JOSÉ ROBERTO APRILLANTI JUNIOR contra VÁRZEA
NOTÍCIAS, PATRICIA FELIX DOS SANTOS e VANI DE PAULA MARTINS. Afirma, em síntese,
que foi surpreendido com “montagens sabidamente inverídicas” sobre um “suposto convite que
teria feito ao antigo Prefeito Municipal de Várzea Paulista, Eduardo Tadeu Pereira” para integrar
ou responder pela Secretaria de Educação, caso seja eleito. Diz que referidas “montagens”
passaram a ser veiculadas em 29.10.2.020. Garante que as “montagens” são de autoria de
Mariane Braga, filha do candidato opositor. Requer a concessão de tutela de urgência.
 
A petição inicial veio acompanhada de áudios.
Éo breve relatório.
2. FUNDAMENTO E DECIDO.
O art. 31, caput, da Resolução nº 23.608/2019 dispõe que:

“Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o exercício do direito de resposta 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 (Lei nº
9.504/1997, art. 58, caput).” ( g.n. ).

 
Pois bem.
A petição inicial veio acompanhada de áudios capazes de comprovar que a matéria jornalística
contém informações sabidamente inverídicas.
Nilton, autor da matéria veiculada, admitiu que as informações veiculadas são falsas. Disse que
acabou por se desentender com a “fonte” que, por mais de uma vez, passou notícias inverídicas
que gostaria de ver publicadas contra desafetos. Admitiu estar “politicamente engajado”, mas
 negou-se a encaminhar a matéria ao grupo de Whatsapp por temer a reação do ex-Prefeito
Eduardo Tadeu Pereira – que faz parte de tão seleto grupo – quando confrontado com
informações inverídicas envolvendo a participação dele em uma futura gestão do candidato de
oposição, caso eleito. Chegou a declarar que “O cara vai ficar bravo comigo”, referindo-se a
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Eduardo. Esse temor evidencia que as informações contidas na matéria que vem sendo
compartilhada são falsas.
O ex-Prefeito Eduardo Tadeu declarou em áudio que apoia a candidata lançada pelo partido do
qual faz parte há 40 anos, Marly Caldas.
Dito isso e uma vez comprovado que a informação é sabidamente inverídica, defiro a tutela de
urgência para conceder ao representante o direito de resposta, o que faço com fundamento
no art. 31, caput, da Resolução TSE nº 23.608/19.
Determino que os representados encaminhem e compartilhem o áudio de resposta do ofendido
em todas as redes sociais que mantêm (Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp ) ( art. 32,
inciso IV, “d”, da Resolução TSE nº 23.608/19 ).
O áudio deverá ser encaminhado/compartilhado com todos os seguidores, amigos e
contatos dos representados, como forma de garantir que a resposta tenha o mesmo
alcance/impulsionamento da ofensa.
Prazo: 2 dias, sob pena de ser aplicada a multa prevista no art. 36 da Resolução TSE nº
23.608/19 (entre R$ 5.320,50 e R$ 15.961,50), sem prejuízo sem prejuízo do disposto no art. 347
do Código Eleitoral ( Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 8º ).
Citem-se os representados.
Várzea Paulista, 30 de outubro de 2020.

 
 
  

FLAVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS 

Juíza Eleitoral  
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