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DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY

1- RELATORIO

Trata-se de REPRESENTA<;Ao (DIREITO DE RESPOSTA), com
pedido de liminar, por suposta propaganda irregular, formulada por JOSE
WILSON SIQUEIRA CAMPOS E COLIGA<;AO TOCANTINS LEVADO A SERIO
em face da COLIGA<;Ao FOR<;A DO POVO, objetivando 0 direito de resposta no
tempo de 01:21 (urn rninuto e vinte e urn segundos), da propaganda eleitoral
gratuita na televisao no periodo da noite, nos termos do art. 58 da Lei n°
9.504/97.
Aduzem os representantes que a representada "inseriu em seu hordrio
destinado d propaganda eleitoral gratuita, desde 0 dia 22/ 1 0/2010, nos hordrios
dos blocos das 13:35:00 13:43:24, material publicitdrio DE CONTEUDO
INVER/DIeO sobre 0 requerente".
Asseveram que a representada se aproveitou das "cenas que
demonstram a precariedade de atendimento em uma instituicdo de saude de
Araguaina e concluem que a responsabWdade pelas mazelas demonstradas nas
cenus e do requerente porque a nomeaciio do secreta rio teria sido feita por ele. "
Por fim, requer seja julgada procedente a representac,;ao "condenando
a coligaqao representada a veicular, em sua propaganda, 0 dire ito de reposta peio
tempo igual ao veiculado em sua propaganda; nos termos do art. 58 da Lei nO
9.504/97, pelo tempo de OJ:21 (mm:ss), da propaganda eleitoral gr tuita da
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teleVlsoo no periodo da noite. "
Com a inicial veio DVD con tendo a gravac;ao da inserc;ao questionada,
bern como a degravac;ao (Ds. 06/07).
Deferida a liminar as Ds. 12/17.
A representada, em sua contestac;ao (Ds. 23/27), alega,
preliminarmente, a ausencia de pressupostos de constituic;ao e de
desenvolvimento vaJido e regular do processo, uma vez que, «a exordial indica que
os j(ltos e as circunsUincias se deram na televisao, em programa veiculado
supostamente no dia 22/10, no entanto, sequer teve 0 cuidado de acostar 0 DVD
com a suposta ofensa, engendrando duvida quanta ao direito requerido, nao
cabendo ao juiz d defesa pressupor onde foi veiculada a propaganda, tanto a lei
quanto a Resolu9GO noo deixam margem de duvidas sobre a materia. "
No merito, requereu a improcedencia da representac;ao, "ante a
inexistencia de fUcito eleitoral capaz de ensejar 0 direito de resposta requerido,
afastando a ap1ica9Q.o de qualquer tipo de san9Q.o."
Instado a manifestar-se, 0 Ministerio PUblico Eleitoral opinou pela
rejeic;ao da preliminar e pela improcedencia do pedido.

II - FUNDAMENTAvAO

2.1, Preliminar de falta de condi900 da a900

Sem razao a representada.
Outrossim, mister observar que a nao juntada da copia da midia que
deveria acompanhar a contra-fe nao trouxe prejuizo a defesa da representada,
pois 0 teor da defesa impugna, especificamente, todos os pontos levantados pela
representante, fato que revela conhecer a parte re do inteiro teor da
represen tac;ao.

Ha se atentar a real finalidade da midia. Esta serve unicamente para
levar ao conhecimento da representada 0 conteudo do programa questionado. Se,
portanto, a defesa contraria todos os pontos da demanda, como ocorreu no caso
vertente, nao se pode negar seguimento ao feito, porquanto a1canc;ada sua
finalidade.
Com efeito, junto com a inicial, veio a transcric;ao de todo texto
impugnado, assisti-lo, em nada ajudaria na formac;ao da defesa, como
demonstrado.
Nao obstante a exigencia legal, a representante nao
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para fazcr sua defesa.
luz do principio da instrumentalidade das formas, nao
subsiste razao para acolhimento preliminar, com a conseqiiente extin<;ao do feito
sem resolu<;ao do merito.
Razao disso, rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos processuais e as condi<;6es da a<;ao, passo
a analise de merito.
Segundo os representantes, a "Coligafdo lFon;a do Povo inseriu em
seu horario destinado a propaganda eleitoral gratuita, desde 0 dia 22/10/2010
(sic), nos horarios dos bloeos das 13:35:00 13:43:24, material publieitario DE
CONTEVDO INVERiDICO sobre 0 requerente".
Os treehos impugnados sao os seguintes:
{(Locw;ao mascu.Iina: Voce viu essas imagens no programa do Siqueira
Campos. Sao cenas gravadas em Jrente aos posto de sai£de municipal do
bairro Sao Joao em Araguaina, tambem chamado de policiinica.
Eleitora: Porque a coisa aqui esta triste, viu. Predsamos de socorro.
Eleitora: Porque isso aqui esta sendo muita humilhaq.ao para todos n6s.
Locuq.ao masculina: 0 que 0 programa do Siqueira nao disse, e que 0
responsavel por esse posto de sai£de de Araguaina e 0 senhor Eduardo
Medrado, atual secreta rio da saude da prefeitura, e que, durante oito anos
Joi 0 secretario de saude do Siqueira Campos. Oito anos, dois mandatos
inteiros. Quando assumiu a direq.ao da policlinica, Eduardo Medrado demitiu
medicos e dentistas da rede municipal e entregou a administrac;:do para uma
empresa particular. A administraq.ao da policlinica marca 0 agendamento das
consultas em apenas um dia do mes e 0 resultado e esse. Essa fila imensa
desumana.
Eduardo Medrado: Essa nos temos que aprender a conviver com ela. Todo
final de mes e inicio do pr6ximo, vai haver aquele tumulto no ambulat6rio de
espedalidade.
Locuq.ao masculina: A pergunta que fica no ar e: Porque 0 secretario de saude
de Siqueira Campos deixa isso acontecer? Porque humilha as pessoas dessa
maneira? Sera que e para poder usar as imagens no horario eleitoral?"

Em verdade, 0 que gera 0 direito de resposta e a ofensa a honra e a
intimidade. Assim, 0 direito de resposta esta ligado diretamente ao direito
fundamental a honra e intimidade. A par disso, direito fundamental que e,
merece a maxima prote<;ao, sem, todavia, cair na pecha da censura ou do
cerceamento do direito de informar, ambos, tambem, direitos fundamentais.
Entendo que os dizeres veiculados na propaganda representada nao
sao sabidamente inveridicos, ou seja, nao se consegue averiguar de plano a
aJegada inveracidade.
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Contudo, 0 embate a respeito de atua<;6es
sao inerentes a propaganda eleitoral gratuita.

po1itico~administrativas

No caso concreto, ao ler a degrava<;ao de fl. 03, bern como ao assistir
ao DVD com a grava<;ao da propaganda eleitoral gratuita da COLIGA<;Ao FOR<;A
DO POVO, veiculada desde 0 dia 22/09/2010, nos horarios dos blocos das
13:35:00 13:43:24, nao me convenci da existencia de afirmaC;ao caluniosa,
difamat6ria , injuriosa, ou sabidamente inveridica.
A respeito do exercicio de direito de resposta, na programac;ao normal
das emissoras de radio e de televisao, a Lei nO 9.9504/97 disp6e em seu art. 58,
verbis:

"Art. 58. A partir da escolha de candidatos em conven~ao, e
assegurado direito de resposta a candidato, partido ou coliga~ao
atingidos, ainda que de Jonna indireta, por conceito, imagem ou
ajirmat;ao caluniosa. di/amat6ria, injuriosa au sabidamente
inveridica, difundidos por qualquer veiculo de comunica~ao sociaL

°

§ 1 0 0 ofendido, ou seu representante legal, podera pedir

0 exercicio do
direito de resposta a Justic;a Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir
da veiculac;ao da ofensa:

I -vinte e quatro horas, quando se tratar do horario eleitoral gratuito;
(. .. )
§ 2°

Recebido 0 pedido, a .}usti(;:a Eleitoral notificara imediatamente 0 ofensor
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisao ser
prolatada no prazo m6.ximo de setenta e duas horas da data da formulac;ao
dopedido.
§ 3 0 Observar-se-ao, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de
resposta relativo a ofensa veiculada:
(.. .)
III - no horario eleitoral gratuito:
a) 0 ofendido usara, para a resposta, tempo iguaZ ao da ofensa, nunca
inferior, porem, a um minuto;
b) a resposta sera veiculada no horario destinado ao partido ou coliga(;:ao
responsavel pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;
c} se 0 tempo reservado ao partido ou coligac;ao responsavel pela ofensa for
inferior a um minuto, a resposta sera levada ao ar tantas vezes quantas
sejam necessarias para a sua complementac;ao;
d} deferido 0 pedido para resposta, a emissora geradora e 0 partido ou
coligac;ao atingidos deverao ser notificados imediatamente da decisao, na
qual deverao estar indicados quais os periodos, diumo ou notumo, para a
veiculaqao da resposta, que devera ter Lugar no inicio do progmma do partido
ou coligac;ao;
e) 0 meio magnetico com a resposta devera ser entregue a emissora geradora)
ate trinta e seis homs ap6s a ciencia da decisao, para veicuLac;ao no
programa subsequente do partido ou coligac;ao em cujo horario se praticou a
ofensa;
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0 ofendido for candidato, partido ou coligat;ao que tenha usado 0 tempo
concedido sem responder aos fatos veiculados na ofens a, tera subtraido
tempo identico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros,
fico.rao sujeitos a suspensao de igual tempo em eventuais novos pedidos de
resposta e a multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.
§ 4 ° Se a ofens a ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparat;ao dentro
dos prazos estabelecidos nos panigrajos anteriores, a resposta sera
divulgada nos horarios que a Justi{,!a Eleitoral determinar, ainda que nas
quarenta e oito horas o.nteriores 0.0 pleito, em termos e forma previamente
aprovados, de modo a nao ensejar treplica.
§ 5° Da decisdo sobre 0 exercicio do direito de resposta co.be recurso as
mstdncias superiores, em vinte e quatro horas da data de sua publico.r;ao em
cartorio ou sessao, assegurado ao recorrido oferecer contra-razoes em igual
prazo, a contar do. sua notijica<;ao.
§ 6° A Justit;a Eleitoral deve proferir suas decis6es no prazo maximo de vinte
e quatro horas, observando-se 0 disposto nas alineas dee do inciso III do §
3° para a restituir;:do do tempo em caso de provimento de recurso.
§ 7° A inobservancia do prazo previsto no paragrajo anterior sujeita a
autorido.de judicidria as penas previstas no art. 345 da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965 - C6digo Eleitoral.
§ 8° 0 nao-cumprimento integral ou em parte da decisdo que conceder a
resposta sujeitara 0 infrator ao pago.mento de multa no valor de cinco mil a
quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiterar;:do de conduta, sem prejuizo
do disposto no art. 347 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - C6digo
Eleitoral. "

J) se

Tenho pautado minhas decis6es no sentido de que referencias
cntlcas a anterior administrac;ao do hoje candidato ao governo nao podem ser
associadas automaticamente com intuito de injuriar ou caluniar. Ao contnirio,
fortalecem a democracia e auxiliam na identifica<;ao do perfil daqueles que
almejam ocupar qualquer cargo pUblico. Ademais, cuidando-se os concorrentes
de pessoas notorias na politica tocantinense, logicamente tem a circunscri<;ao do
direito a imagem naturalmente diminuida pelo reconhecimento que alcan<;ou.
III - DECISAo

Ante 0 exposto, acolhendo a manifestac;ao do Ministerio PUblico
Eleitoral, JULGO IMPROCEDENTE a representac;ao (pedido de direito de
resposta) para 0 representante JOSE WILSON SIQUEIRA CAMPOS.
Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.
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