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SENTENt:;A
Trata-se de REPRESENTAC;Ao (DIREITO DE RESPOSTA), com
pedido de liminar, por suposta ofens a a honra, formulada pela COllGAC;AO
TOCANTINS LEVADO A SERIO em face da COllGAC;AO "FORC;A DO POVO"
COLlGAC;AO "FORCA DO POVO I" E CARLOS HENRIQUE GAGUIM, com
fundamento no art 58 da Lei nO 9.504/97.
Aduz 0 representante que a propaganda divulgada pela "Co/igaqao
'Forqa do Povo I' apresentou, em seu horario destinado a propaganda eleitoral
gratuita de televlsao a noite (20:55:00 a 21:09:04) no dia 18/0912010, destinado aos
candidatos ao cargo de deputado federal, no tempo do candidato Major Chaves,
matenal publicitario com teor expressamente proibido no C6digo Eleitoral(art. 243) e
na resoluqao TSE 23.191 (ART. 14, I e /I). utilizando afirmaqoes sabidamente
mveridlcas. ofensivas a honra do ree/amante, capazes de criar estado mental fielieio
proibldo por let.
Assevera que a "propaganda eleitoral impugnada faz alusao a greve
dos policiDis militares, ocorrida no ana de 2001, na gestao do ex-govemador e

candidato Siqueira Campos. tentando criar estado mental fielicio no eleitor de uma
pessoa beligerante, desrespeitadora das garantias constitucionais e que, quando
eledo. promovera atos de erueldade contra os militares".

o trecho questionado e 0 seguinte:
"Leura
Sergio.
obtidas
mando

Cruz: Sou Leura Cruz, esposa do Policial Militar eaba
A vida de minha familia mudou muito com as eonquistas
pelos polieiais militares. Equilibramos as eontas. Meu
tem mals tempo para a familia. Ate compramos nosso
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carro. Hoje meu marido trabalha com mais coragem e garra e
volta para casa feliz. E isso val ficar na minha lembranqa para
sempre.
Mas tem co/sa que a gente nao gosta de lembrar.
Cenas da GREVE DOS POLICIA/S MILITARES - 2001.
Sargento Aragiio: Nove anos se passaram, mas as marcas da
crueldade ainda nao foram apagadas na sua totalidade. Me refiro
ao movimento reivindicatorio de 21 de maio de 2001, as marcas
da crueldade e da opressao nao podem voltar nunca ma/s. Por
isso que precis amos de representantes como 0 Oeputado Federal
Major Chaves.
Major Chaves: A outra co/igaqao reclamou na just/qa 0 nosso
dire ito de mostrar 0 que nao queremos ma/s. Gostaria que eles
mostrassem sua verseo de tudo que aconteceu. Principalmente
para as familias dos militares que guardem todas as marcas do
descaso. Com minha experiencia de /uta, por me/hores condiqoes
de traba/ho, posso dizer. nao queremos mais greves do passado.
Sena de Siqueira Falando da Greve dos PM em 2001.
Siqueira:

E pra expulsar todo e qua/quer po/icia/ militar."

Aduz que "a propaganda ora impugnada possu/ 0 un/co intuito de,
sub/fmmarmente. impingfr ao candida to e ex-governador a imagem de tirano que nEJO
se submete nem cumpre a lei, ferindo os principlos democraticos do estado de
direito. distorcendo a verdade e invertendo os papeis protagon/zados no lamentavel
epls6dlO"
Apes citar a normas constitucionais sobre as for«;:as armadas,
assevera que e "flagrante a tentat/va de criar estado menta/ e ficticio no eleitor
impondo ao candidato ora requerente caracteristicas beligerante e desrespeitadora
da ordem e do interesse publicos, sendo-the assegurado na Lei n° 9.504/97, 0 direito
de resposta requer/do ao final, como se dessume (sic) de seu art. 58".
Cita legislayao que entende amparar seus argumentos, concluindo
que a propaganda eleitoral impugnada possu; 0 unico intuito de degradar 0
cJ:lndidato e ex-governador Sigueira Campos, buscando atribuir-Ihe a condi«;:ao de
cruel e opressor.
Sustenta a presen«;:a da fumaya do born direito e do perigo da
demora. razao por que requer seja "deferida a medida liminar pretendida, inaudita
a/tera pars. proibindo a veiculaqao da propaganda ele/toral que, a/em de inveridica,
mClta e provoca a animosidade contra as Forqas Armadas e Insfituiqoes Civis e
suspenda a programaqao pelo mesmo tempo da propaganda veiculada.
n

Requer a cita«;:ao do representado para, querendo, no prazo
estabelecido em lei, apresentar defesa.
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Par fim, requer seja julgada procedente a representac;8o.
Com a inicial veio OVO contendo a gravaC;80 da insen;ao
questionada, referente ao horario politico divulgado fA noite, bem como sua
degravaC;8o, fls. 10/14.
A liminar pedida foi indeferida.
Notificados, os representados apresentam defesa (mica, em que
arguem preliminar de litispend€mcia, uma vez que alegam haver Representat;80 de
numero 1464-54, oposta pelo candidato majoritario da ColigaC;80 representante,
requerendo direito de res posta contra a mesma propaganda aqui guerreada.
No merito, aludem nao haver irregularidade na propaganda eleitoral
atacada, par se tratar de mera reproduC;80 de noticias ja veiculadas em, outra epoca.
Pedem ao final. a improcedencia da representac;80.
Instado a manifestar-se, 0 Ministerio Publico Eleitoral opina pela
improcedencia da representac;ao.
Eo relat6rio.

Oiante do encerramento do periodo da propaganda eleitaral no dia
30 de setembro de 2010, e com a realizaC;80 das eleic;oes em 3 de outubro de 2010,
nao ha qualquer providencia passivel de ser aplicada em relaC;80 ao pedido de
PERDA DO TEMPO DE PROPAGANDA, nao cabendo qualquer outra regularizac;clo
por esta Justic;a Especializada, razao por que reconhec;o nao haver mais objeto na
presente representaQ80.

Ante 0 exposto, extingo 0 feito p~r perda superveniente do
objeto, sem resoluC;80 de merito, nos termos do inciso VI do art. 267 do C6digo de
Processo Civil.

Palmasrro, 13 de outubro de 2010.
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