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I· RELATORIO

Trata-se de REPRESENTAGAO (DIREITO DE RESPOSTA), com pedido
de liminar, formulada pela COLIGAGAO TOCANTINS LEVADO A SERIO e JOSE
WILSON SlaUEIRA CAMPOS em face da COLIGACAO FORCA DO POVO e CARLOS
HENRIQUE AMORIM (GAGUIM), por suposta irregularidade na divulgacao da propaganda
eleitoral gratuita, em desacordo com a Lei n° 9,504/97.
Narram os representantes que a "COLIGACAO FORCA DO POVO inseriu
em seu hortmo destinado a propaganda eleitoral gratuita da televisao, do dia 24/09/2010,
nos t1Orarios dos blocos da tarde, material publicitario DE CONTEUDO INVERiDICO"Aduzem que 0 fato e verdadeiro, a "inverdade cons/ste na atribuigao ao
requerente da responsabilidade pela agao, aparentemente ilegal, praticado pelas pessoas
detidas pela policia. Nao ha na materia qualquer indicativo que sustente a afirmagao de que
as pessoas flagradas com 0 material publicitario irregular estivessem a servi90 do
represent ante Em suma, atribuem de forma inveridica e absurda a autoria do ilicito ao
representante como se os autores estivessem agindo sob ordem",
Argumentam que j'a lei protege os candidatos das mentiras tanto quanto
das ofens as injurtosas, caluniosas e difamat6rias (... ) constatando-se que a simples
inverdade capaz de exercer influencia perante 0 eleitor ja enseja 0 dire ito de resposta",
Pontuam que a "postula9Bo decorre da inverdade a seu respe;to,
mdependentemente destas inverdades serem ofensivas ou nao, na medida em que estas
contaminam 0 pleito ao induzir 0 eleitor a um estado mental fiet/cio defeso em Ie;",
Citam legislac;:ao que entende amparar seus argumentos.

e\

do
Por fim, busca demonstrar a presenc;:a da fumac;:a do bom (jireito
pengo da demora, com vista concessao de medida liminar, para determinar,/'8 suspensao
da propaganda ilicita na forma do paragrafo unico do art. 5° da Res. TSE 23.191 e dolart",
53. § 2°, tendo em vIsta que a mesma cria al1ificialmente nos eleitores um!estado mertal e

a

+

Jose Godinho Filho
Relator

JUSTICA ELEITORAL

.,

til

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
REPRESENTM;AO 1650·77.2010.6.27.0000· PALMASITO

passional nao correspondente

a verdade"

Por fim, requer "seja julgada 0 presente pedido, condenando a coligar;ao
representada a veicular, em sua propaganda, 0 dire ito de resposta pelo tempo igua/ ao
velculado em sua propaganda, nos termos do art. 58 da Lei 9.504/97, pelo tempo de 01:21
(mm ss). da propaganda eleitoral graluita da televisao no periodo da noite".
Com a inicial veio 0 DVD contendo propaganda da COLIGAGAO FORGA
DO POVO (exibida no dia 249/2010), bem como degravacao de fls. 06/07.
A liminar foi deferida apenas para para determinar que os representados
se abstenham de divulgar, em seus programas eleitorais gratuitos, peca publieitaria eitando
o candidato Siqueira Campos como envolvido em crime eleltoral, vinculando-o a atos
supostamente irregulares cometidos por terceiros, no caso, a prisao do empresario Olinto
Neto e do ex-vereador Xeroso em Araguaina, bem como a Prefeita de Peixe. Neila Pereira
dos Santos (fls 13/17).
Devidamente notificados (fls. 17v e 20\ a COLlGA<;AO FOR<;A DO
2
POVO e CARLOS HENRIQUE AMORIM (GAGlIIM) compareceram aos autos (fls. 23/29 ),
alegando que nao houve irregularidade na propagandaatacada, posta que, 0 que gera 0
dlrelto de res posta e a ofens a a honra e a intimidade, 0 simples desconforto diante de
criticas apresentadas, nao tem 0 condao de gerar 0 pretendido direito de resposta.
Aduzem que nao se trata de afirmaC;ao sabidamente inveridica, pois, houve
a pnsao dos militantes pela Policia Federal, portanto, a alegaC;ao de que a propaganda traz
em seu bojo material inveridico esta total mente fora do contexto.
Cita jurisprudencia que entende amparar seus argumentos.
Oefendem que "nao ha afirmar;ao sabidamente inveridica na propaganda,
uma vez que existe inquerito policial promovido pela Polfcia Federal, que apreendeu com as
rmlitantes material vedado pela legislagao eleitoraJ".
Requerem a improcedencia da representacao, ante a inexist€meia de iHeito
eleltoral capaz de ensejar 0 direlto de resposta requerido, afastando a aplicaC80 de qualquer
tipo de sanC;8o
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela procedencia do Direito de Resposta

II  FUNDAMENTA<;AO
Presentes os pressupostos processuais e as eondic;6es da aC;ao, nEIO
havendo preliminares a serem enfrentadas, passe a analise do merito.
Por ocasiao da analise do pedido liminar situei a materia da seguinte
'----\
A vexata quaestio esta no fato da COLlGA9AO FOR94AJO POV(J ler
utilizando a espago destinado a sua propaganda eleitofil gratuita para
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tazer propaganda com conteudo inveridico em relac;ao ao candidato
majoritano da COLlGA{:.AO TOCANTINS LEVADO A SERIO, na
propaganda em bloco da tarde, veiculada no dia 24/09/2010. Para os
representantes. essa postura atrai a aplicac;ao do disposto no § 2° do art.
53, bern como do art. 58 da Lei nO 9.504197.

o trecho impugnado e 0 seguinte: [trecho: 00:01 a 01:04]
Locucao masculina: AtenQ80! A Policia Federal deteve, nesta quinta-felra, 0
empresario Olmto Neto e 0 ex-vereador Xeroso de Araguaina, Eles foram
pegos distribuindo planfetos anonimos, proibidos por leI Eram mentiras,
ofens as e baixarias, contra 0 Governador Carlos Gaguim e os candidatos ao
Senado Marcelo Miranda e Paulo Mourao.
Este e mais um crime cometJdo pela equipe de Siqueira. apenas um dia depois
do TRE punir a prefeita de Pelxe. Por fazer campanha para Siqueira, usando a
ambulancia do municipIo.
o Jomal do Tocantins desta quarta 22 de sefembro mostra.· A prefeifa foi pega
em flagrante pela policia Militar, transportando, na ambulancia do municipio,
material de propagada do candidato Siqueira Campos e do seu Vice Joao
Oliveira. A ambultmcia que deveria estar cuidando da saLide foi usada para
razer politica Essa prcHica antiga e criminosa tem que acabar
Isso nao e levar 0 Tocantins a Serio. Isso e crime . .,
A respeito do exercicio de dire ito de resposta, no horario eleitoral
gratuito, a Lei nO 9.504197 dispoe em seu art. 58, verbis:

e

"Art. 58. A partIr da escolha de candidatos em convem;ao,
assegurado 0
dire/to de resposta a candida to, partido ou coligaQ80 aUng/dos, ainda qoe de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirma<;ao caluniosa, difamat6ria,
inJuriosa ou sabidamente mveridica, difundidos por qualquer veiculo de
comunica<;ao social.
§ 1°. 0 ofen dido, ou seu representante legal, podera pedir 0 exercicio do dire ito
de resposta a Justl<;a Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da
veicular;ao da ofens a
I • vinte e quatro horas. quando se tratar do horario eleitoral gratuito;
( . .)
§ 2°, Recebido 0 pedido, a Justir;a Eleitora/ notificara imediatamente 0 ofensor
para que se defenda em vinte e qualro horas, devendo a decisao ser prolalada
no prazo maximo de setenta e duas horas da data da formulac;ao do pedido,
§ 3°, Observar-se-ao. ainda, as seguintes regras no caso de pedido de
resposta relativo a ofens a veiculada.'
(.)

11/ - no horario eleitoral gratuito.
a) 0 ofen dido usara, para a resposta, tempo igual ao da ofenaa, nunca infenor,
porem, a um minuto.
b) a resposta sera veiculada no horario destin ado ao partido ou cOligaQao
responsavel pela ofens a, devendo necessaria mente dirigir-se aos fatos nela
veiculados,
c) se 0 tempo reservado ao partido ou coligaQ80 respons8vel pe/a ofensa for
mfenor a um mmuto, a resposta sera levada ao ar tantas vezes quantas sejam
necessarias para a sua complementa<;ao;
d) deferido 0 pedido para resposta, a emissora geradora e 0 partido au
coligar;ao atingidos deverao ser notiflcados imediatamente da decisao, na qual
deverao estar ind/cados quais os periodos, diurno ou noturno, para a
veicular;80 da resposta, que devera ter luger no inic/o do program,v~partido
ou coligar;/jo:
\
e) .0 meio magnetico com.a resp?sta devera se! entreguea emissora ge1adora,
ate trmta e setS horas apos a c/encla da dec/sao, para velcular;l:io no prfJgra'ma
subsequente do partido ou co/iga<;ao em cujo horario se praticou 8 ofens4l:
t.
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f) se 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 respectlvo programa eleitoral: tratando-se de terceiros. ficarao
sUJeitos a suspensao de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta
e a multa no valor de duas mil a cinco mil UFJR.
()

§ 4° 5e a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparagao dentro
dos prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores, a resposta sera divulgada
nos horanos que a Justit;8 Eleitoral determinar. ainda que nas quarenta e oito
horas anteriores 80 pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo
a nao enseJar treplica
§ 5° Da decisao sabre 0 exerc/c/O do direito de resposta cabe recurso as
Instancias superiores em vinte e quatro hOrBS da data de sua publicagao em
cart6rio ou sessao, assegurado ao recorrido oferecer contra-razoes em igual
prazo, a contar da sua notificagao,

rF
Segundo Padre Antonio Vieira, HE eoisa tao natural 0 responder, que
ate os penhascos duros respondem, e para as vozes tem eco. Pelo
contrario, e lao grande violencia nao responder, que aos que nasceram
mudos fez a natureza tambem surdos. porque se ouvissem, e nao
pudessem responder, rebenlariam de dor, 3 ..
CONEGLlAN, citando a Enciclopedia Saraiva de Direito, averba que
dire ito de resposta 0: "Dire ito que tem toda pessoa aeusada ou ofendida
em publicar;ao feUa em jornal ou peri6dico ou em transmissao de
radiodifusao.ou a respeito da qual os meios de informar;fw e divulgar;ao
veicularem fato inveridico ou erroneo. de dar a devida resposta ou retificar
a informaC;80, a qual, espontaneamente ou por determinar;ao judicial,
devera ser publicada pelo mesmo veiculo e gratuitamente. ,4

e

No mesmo sentido, extrai-se do Dicionario juridico. de Maria Helena
0 GonGedido aquele contra quem foi
Diniz, que 0 "Direito de resposta
pub/icado a/go inveridico, em periodiGo, jornal ou em transmissao de
radiodifusao, de dar. no mesmo veiculo e gratuitamente. a resposta de vida,
refificando a informar;ao, rebatendo as criticas ou as falsas noticias'£>.

e

Em verdade, 0 que gera 0 dire ito de resposta e a ofens a a honra e a
intim ida de , Assim, 0 direito de resposta esta ligado diretamente ao dire ito
fundamental honra e intimidade. A par disso, direito fundamental que e,
merece a maxima proter;ao, sem, todavia, cair na pecha da censura ou do
cerceamento do direito de inform ar, ambos, tambem, direitos
fundamentais.

a

Estamos vivendo uma quadra em que todo e qua/quer
abespinhamento (aborrecimento, agastamento etc) d/1 ensanchas
(oportunidade, ensejoj a pedidos de dire ito de resposta
Entretanto, simples desconforto, nao justifica 0 dire ito de resposta E
certo que, em epocas de eleir;oes, uma avalanche de pedidos de dire ito de
resposta aportam nos Tribunais. Todavia, nao se pode impressionar com
isso, Os pedidos de dire ito de resposta, a maioria das V:f3zes," Stio

( arl", d~ Padrc\III"IiH' V",ra Circular a V8nos nobres de Portugal (Vielra:Bahia aos 31. 7.1694)
n,f I Ii.1 \1\<, (11"ar P!'''pagallda I kltp!'al ('ul'llrhaJurrrii. ~II()·.\. p 21()
, III Ill',11 "'I"'Ii,lkkll;t Ili''''Il<lI1''.Il11'idr.:'' S,l" Paul" "ar;lI\;r I'I<)};, \ ~,p. 1:'1-\
'{ I
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desvestidos do substrato necessario para ensejar 0 seu deferimento.

E sabido e consabido que a parte que invocar dire ito de resposta deve
demonstrar categoricamente que foi abalado em sua honra, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirma~ao caluniosa,
difamatoria, injuriosa ou sabidamente inveridica, difundidos por
qualquer veiculo de comunicar;80 social.
Outrossim, conforme lir;80 de CONEGLlAN, 0 "homem publico,
principalmente 0 que esta no exercicio do poder de administrac;80. ou
aquele que se submete aD crivo de uma eleiq80, fica sujeito a criticas mais
acerbas e mais generalizadas. Muitas vezes, essa critica e injusta, mas
nao chega a caracterizar injuria ou difamar;ao,6,

No caso concreto, ao se ler a degravaqao de tis. 03, bem como ao
assistir 0 DVD com a gravar;ao da propaganda eleitoral gratuita da
COLIGACAO FORCA DO POVO, veiculada no dia 24.09.10 (periodo
vespertino - trecho 00:01 a 01 :04), nessa fase de cognir;ao sumaria,
convenci-me da exist{mcia de afirmacao caluniosa.
No caso, a coligar;80 representada tenta vincular de forma negativa a
imagem do candidato Siqueira Campos a um fato ocorrido em Araguaina.
com 0 empresario Olinto Neto e 0 ex-vereador Xeroso, supostamente
/igadas a ele Siqueira Campos, imputando-Ihes a pratica de crime eleitoral.

o proceder atenta contra 0 principio constitucional da
"intranscendencia das sanr;i5es e das medidas restritivas de ordem
juridica". Com efeito, sob 0 enfoque deste principio, as condutas alheias
nao podem alcanqar outrem que nao tenha participar;ao direta ou indireta
na conduta.
No caso, ao se buscar vincular a atuar;ao do empresario Olinto Neto e
do ex-vereador Xeroso a equipe do Siqueira Campos, nada mais se esta a
fazer que induzir 0 cidadao/eleitor no sentido de que 0 candidato est aria
envolvido em crimes eleitorais, 0 que, de plano, nao pode ser a firma do,
pois ha qua/quer noticia de eventual pariicipa980 do candidato Siqueira
Campos nos fatos investigados. 0 postulado da intranscend{mcia impede
que sam;oes e restriy i5es de ordem juridic a superem a dimensao
estritamente pessoal do infrator.

e

De fato, ao se afirmar na propaganda questionada que.' "Este mais
um crime cometido pela equipe de Siqueira ", esta se imputando,
indiretamente, conduta criminosa ao candidato Siqueira Campos, 0 que
configura ria , em tese, conduta ca/uniosa, 0 que e vedado pela propaganda
e/eitora/. Assim, a intervenr;80 desta Especia/izada e medida de imposir;80.
Mantenho 0 mesmo entendimento.
Razao disso, a procedencia da representa~ao era medida a se impoL
Entretanto, no caso vertente, 0 pedido esta prejudicado, pois, como a data limite 'para-,seu
exercicio findou-se no dia 02 de outubro de 2010, nao hcfl mais tempo hcflbil para aplic~9aa
de qualquar providencia par esta Especializada. Razao por que reconhe<;:o/nao haver rnais
objato na presente representa<;:ao.
"
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III - DECISAo
Ante a exposto, extingo a feito par perda superveniente do objeto, sem
resolu980 de merito, nos termos do inciso VI do art. 267 do C6digo de Processo Civil.
Sem custas e 8em verba honoraria.
Publique-se. Intimem-se.
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Palmas/TO, 03 de outubro de 2010. '
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