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PROPAGANDA ELEITORAL

DIREITO DE RESPOSTA

Jurisprudência do TRE-MG:

·

“AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. DIREITO DE RESPOSTA. ENTREGA
DA MÍDIA. ELEIÇÕES 2010. Preclusão temporal de entrega da mídia a ser
veiculada como direito de resposta na internet. Não cabimento. A legislação
eleitoral não estipula prazo para entrega do material de direito de resposta a ser
veiculado na internet, diferentemente do que ocorre no horário eleitoral gratuito
reservado ao rádio e à televisão. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” Ac.
TRE/MG na PET nº 797473, de 27/09/2010, Rel. Juíza Áurea Maria Brasil Santos
Perez, publicado em Sessão.

·

“Recurso em Representação. Pedido de direito de resposta. Horário eleitoral
gratuito. Programa em bloco. Televisão. Eleições 2010. Mérito. Divulgação de
entrevista em que o prefeito é elogiado pelo então governador. Não caracterização
de divulgação de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa
ou sabidamente inverídica. Impossibilidade de concessão do direito de resposta.
Desprovimento.” Ac. do TRE/MG na RP nº 668168, de 14/09/2010, Rel. Des.
Antônio Carlos Cruvinel, publicado em Sessão.

·

“RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIREITO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. PROGRAMA EM
BLOCO. RÁDIO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA E OFENSIVA. INOCORRÊNCIA.
CRÍTICA POLÍTICA. PLANO DE GOVERNO. O compromisso firmado em

campanha não enseja o direito de resposta, porquanto não se caracteriza como
difusão de afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosas ou sabidamente
inverídicas. Trata-se de propagação de crítica à atual administração estadual
quanto a tema que entende merecer um maior cuidado por parte da futura gestão.
Cabe à parte ex adversa, durante o seu próprio horário gratuito, rebater as
questões controvertidas e apresentar a realidade dos fatos, contrariando os dados
que reputa inverídicos, sob pena de se admitir, através do direito de resposta,
debates sobre questões políticas. Os representantes/recorrentes não se
desincumbiram do ônus de provar a afirmação supostamente inverídica. Recurso a
que se nega provimento.” Ac. TRE/MG na RP nº 707308, de 08/09/2010, Rel.Juíza
Áurea Maria Brasil Santos Perez, publicado em Sessão.

Jurisprudência do TSE:
·

“Eleições 2010. Propaganda Eleitoral. Twitter. Direito de resposta. Sítios de
mensagens instantâneas e assemelhados. Possibilidade jurídica. 1. O Twitter se
insere no conceito de "sítios de mensagens instantâneas e assemelhados",
previsto no art. 57-B da Lei 9.504/97, e é alcançado pela referência a "qualquer
veículo de comunicação social" contida no art. 58 da Lei das Eleições. 2. O direito
de resposta em razão de mensagem postada no Twitter é cabível. Relevância de o
detentor da página ser coordenador de comunicação de campanha eleitoral. 3.
Deferido o direito de resposta, o próprio usuário, exercendo o controle de conteúdo
que detém sobre a sua página no Twitter, deve postar o texto da resposta. 4. Direito
de resposta concedido. (...)” Ac. do TSE na RP nº 361895, de 29/10/2010, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, publicado em Sessão.

·

“REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. EXIBIÇÃO DE CENA QUE, SEM OFENDER, NEM FALSEAR A
VERDADE, LIMITA-SE A REPRODUZIR FATO PASSADO. INDEFERIMENTO.
MENSAGEM QUE NÃO SE LIMITA A REPRODUZIR FATOS NOTICIADOS.
INSINUAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE CANDIDATO ADVERSÁRIO NA PRÁTICA
DE ILÍCITOS. OFENSA. DEFERIMENTO. A propaganda eleitoral gratuita que, sem
ofender nem falsear a verdade, se limita a rememorar fato passado, inclusive
informando data e disponibilizando dados que permitem compreender que se trata
de acontecimento há muito ocorrido, não autoriza o deferimento de pedido de
resposta. Se a propaganda eleitoral gratuita não se limita a reproduzir fatos
noticiados pela mídia, imputando a candidato adversário a prática de ilícitos, ainda
que indiretamente, defere-se o pedido de resposta. Pedido de resposta julgado
parcialmente procedente. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a representação e deferiu, em parte, o direito de resposta,
nos termos do voto do relator.” Ac. do TSE na RP nº 366217, de 26/10/2010, Rel.
Min. Joelson Costa Dias, publicado em Sessão.

·

“ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. 1. A mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias. 2. Não é possível transformar o pedido de resposta em
processo investigatório com intuito de comprovar a veracidade das versões
controversas sustentadas pelas parte. 3. Pedido de resposta julgado improcedente.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação, nos
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termos do voto do Relator. (...)” Ac. do TSE na RP nº 367516, de 26/10/2010, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em Sessão.
Jurisprudência de outros Regionais:
·

“REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO GRATUITO.
BLOCO. PEDIDO DE RESPOSTA. PRAZO EM HORAS. PROGRAMA. EXIBIÇÃO.
TÉRMINO. INSERÇÃO. FAIXA DE AUDIÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA.
DECADÊNCIA. Em se tratando de pedido de resposta, no horário eleitoral gratuito,
conta-se em horas o prazo para o eventual ajuizamento da representação de que
trata o art. 58, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97. Na propaganda eleitoral gratuita,
veiculada na modalidade bloco, consoante o disposto no artigo 47 da Lei nº
9.504/97, o prazo para eventual pedido de resposta deve ser contado a partir do
término da exibição do programa que se pretende impugnar. Hipótese que não se
confunde com o término da faixa de audiência em que exibida propaganda em
inserções, de que cuida o art. 51, da mesma Lei. Excedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas estabelecido em lei para o pedido de resposta, opera-se a
decadência. Recurso a que se nega provimento.” Ac. do TRE/DF no R-RP nº
297892, de 29/09/2010, Rel. Min. Joelson Costa Dias, publicado em Sessão.

·

“AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010.
DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58, § 3º, INCISO IV, ALÍNEAS "A", "B" E "C" DA
LEI Nº 9.504/97. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU DIREITO DE
RESPOSTA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Deferido o pedido de direito de
resposta em propaganda eleitoral na internet, deverá esta ser divulgada no mesmo
veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na ofensa (art. 58, § 3º, inciso IV, alíneas "a", "b" e "c"
da Lei nº 9.504/97). 2. A ausência de disponibilização do link para acesso à
resposta no site do candidato enseja evidente redução da possibilidade de os
usuários do serviço de internet que tiveram conhecimento do documento ofensivo,
possam também acessar a resposta deferida por este Tribunal. 3. Agravo
Regimental provido, para reformar a decisão fustigada e determinar que o
representado promova o imediato cumprimento do direito de resposta deferido por
este Tribunal, nos termos da presente decisão, sob pena de aplicação de multa
diária no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e
cinqüenta centavos), suspensão provisória do sítio eletrônico do candidato, bem
como encaminhamento de cópia integral dos presentes autos à Procuradoria
Regional Eleitoral para os fins do art. 347 do Código Eleitoral.” Ac. do TRE-GO na
REP nº 615090, de 27/10/2010, Rel. Dr. Carlos Humberto de Sousa, publicado em
Sessão.

·

“Ofensas proferidas em rádio. Representação. Fatos sabidamente inverídicos.
Debate político. Conclusão de Obra. Jingle. 1. A veiculação de jingle no qual se
afirma que o candidato adversário pretende "enganar o povo" atenta contra as
disposições dos arts. 5º e 14, inciso IX, da Resolução TSE nº 23.191/2009. 2.
Afirmações injuriosas justificam a concessão do direito de resposta previsto no art.
58 da Lei 9.504/97.” Ac. TRE/PE na RP nº 324845, de 09/09/2010, Rel. Dr.
Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, publicado no DJE de 09/09/2010.

·

“Recurso. Representação com pedido de direito de resposta. Afirmação
supostamente ofensiva engendrada em blog pessoal do representado. Preliminares
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afastadas. Responsabilidade do partido político pelos atos de seus filiados em
matéria de propaganda eleitoral, nos termos do artigo 241 do Código Eleitoral.
Competência desta Corte para processar e julgar demandas relacionadas às
eleições federais e estaduais. Publicação despida de caráter ou conteúdo eleitoral.
Inexistência de referência ao pleito ou ao contexto eleitoral. Afirmação imputada de
ilícita veiculada em site de notícias, com links para inúmeras outras páginas,
inclusive para a do candidato. Reparação cível, se cabível, a ser buscada fora da
órbita desta Justiça Especializada. Provimento negado.” Ac. do TRE/RS no RE nº
594188, de 22/09/2010, Rel. Dr. Artur dos Santos e Almeida, publicado em Sessão.
·

“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2010 - DIREITO DE RESPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - VEICULAÇÃO DE AFIRMAÇÃO
INJURIOSA E DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS - NÃO
OCORRÊNCIA - DESPROVIMENTO. EXPRESSÃO "CARA DE PAU". TUTELA
INIBITÓRIA – POSSIBILIDADE. Cabível a vedação da expressão controvertida
("cara de pau"), sem que haja a concessão do direito de resposta, quando não se
afigurar como caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica a ponto
de implicar explicações acerca do seu conteúdo. A agressão ao direito de
personalidade comporta vários níveis, sendo que a violação em grau mínimo não o
torna lícito, porém, permite a tutela inibitória (proibição da veiculação da expressão
questionada), desprovida, no entanto, de condenação à perda de tempo para ser
utilizado como direito de resposta. No entanto, quanto às demais informações
veiculadas não há que se falar em direito de resposta quando evidenciado que o
conteúdo da propaganda impugnada insere-se no contexto da crítica política,
inerente à dialética do processo eleitoral.” Ac. TRE/SC no RECURSO EM
REPRESENTACAO nº 1257604, de 30/09/2010, Rel. Dr. Francisco José Rodrigues
de Oliveira Neto, publicado em Sessão.
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