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Às Comissões Eleitorais Locais

Assunto: Propaganda Eleitoral ofensiva (injuriosa, difamatória, caluniosa) -

Orientações.

Prezadas Comissões Locais, 

Esta Comissão Eleitoral Central, sob os princípios da transparência e da moralidade na

Administração Pública e do respeito à honra de qualquer pessoa, vem esclarecer que

qualquer ação que fira a honra, o respeito e a imagem de qualquer candidato, não tem

apoio desta Comissão Eleitoral Central - CEC.

Além disso, ressaltamos que repudiamos qualquer a vidade, campanha e ação que

manche a imagem de pessoas envolvidas no processo eleitoral.

Além de que repudiamos de igual modo qualquer ação pra cada por parte de

apoiadores que também firam a honra, o respeito e a imagem de candidatos(as) que

estão desenvolvendo suas a vidades de campanha de forma limpa, honesta e pensando

no bem público.

Diante deste contexto, orientamos:

1. Que seja assegurado o direito de resposta aos(às) candidatos(as) que se sen rem

ofendidos(as) por qualquer publicação de outro(a) candidato(a) e/ou de seus/suas

apoiadores(as) que podem ferir a honra e a imagem, bem como apoiem e divulguem ou

produzam no cias sabidamente falsas (Fake News) contra candidatos(as) e suas

propostas.

2. O(a) candidato(a) que se sen r ofendido deverá entrar em contato com a Comissão

Local através do e-mail solicitando direito de resposta na página das eleições;

3. A Comissão Local deverá analisar o direito de resposta, e, se esse direito não ferir a

honra, a imagem e a moral do(a) candidato(a), poderá ser encaminhado para



a página das eleições;

4. O direito de resposta deverá ter no máximo 1.500 (mil e quinhentas) palavras.

Atenciosamente,

___________________________________________
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