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DECISAo

I - RELATORIO
Trata-se de REPRESENTACAO (DIREITO DE RESPOSTA), com pedido
de liminar, formulada pela COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO e JOSE
WILSON SIQUEIRA CAMPOS em face da COLIGACAO FORCA DO POVO e MARCELO
DE CARVALHO MIRANDA, por suposta irregularidade na divulga~ao de propaganda
eleitoral gratuita. com fundamento no art. 53-A e art. 58 da Lei n° 9.504/97.
Narram os representantes que as "representados em seu programa
eleitoral exibido no periodo da tarde, em 24109110, no horario reservado ao candidato a
Senador Marcelo Miranda, veicu/ou materia que denigrem a imagem do candidato
representante, proibida em lei. al6m de ter parte de seu tempo invadido pela propaganda do
candldato ao governo".
Aduzem que a propaganda "apresenta cenas da greve da Po/lcia Militar
ocornda em 2010, em que os policiais militares do estado se aquartelaram e assim
permaneceram por 8980 do Exercito 8r8sileiro. Mostraram eenas e depoimentos
dissoclados do contexto em FLAGRANTE ACAO DE PRA TlCA DE CRIME CONTRA A
ORDEM POUTICA E SOCIAL, TlPIFICADA NOS ARTS. 22 E 23 DA LEI 7. 170183"
Alegam que as "cenas e as falas eriam estado mental de animosidade
contra 0 trabalho rea/izado pelo Exereito brasileiro quando em cumprimento de seu dever
Constltucional de salvaguardar a popular:;ao, dever este que originariamente €I acometido as
Polieias Militares dos estados-membros (CF  art. 144, V §§ 5° e 6°)",
Prosseguem seus argumentos afirmando que a lei nao tolera propaganda
de processos violentos para subverter 0 regime, a ordem politico e social e, segundo
dlscorrem. a "ordem social no Tocantins estava comprometida em face da paralisar:;Bo das

forgas militares, coloeando em risco a populaqao como um todo, ante a 8useneia de
seguranga
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Argumentam que a "propaganda veiculada distorce a verdade, provoca
8nimosidade contra as forr;as armadas e apresenta process os violentos com potencialidade
de subverter a ordem politica e social. A propaganda nao atenta apenas contra 0
representante, atenta contra 0 estado de dire/to e suas instituir;oes. Na perseguir;ao de seus
objet/vos nao respeitam absolutamente nada, nem mesmo as instituir;oes constitufdas ou as
leis que as preservam".
Aduzem que na "propaganda do candidato Marcelo Miranda, maior parte
do tempo foi para criticar 0 ex-governador SIQUEIRA CAMPOS, que por conseqaencia, ou
me/hor, em lese renderia beneficio ao candidato ao governo da sua chapa, e nao a sl
proprio porque
candidato ao senado. Alem disso, grande parte da propaganda usa 0
tempo para 0 candidato ao governo Carlos Gagulm", 0 que, no entendimento dos
representantes. caracterizaria invasao da propaganda de senador pela propaganda de
governador

e

Cita legisla9ao que entende amparar seus argumentos.
Por fim, busca demonstrar a presen9a da fuma<;a do bom direito e do
perigo da demora, com vista concessao de medida liminar, para que "seja determinado os
representados que se abstenham, imediatamente, de veicular todo e qualquer material
seme/hante ao juntado nesta ar;ao, impedindo-o ainda de efetuar novas veicula<;oes, sejam
na TV, no programa em bloco ou inserr;oes, ou mesmo no radio com as malerias
menclonadas, bern como a imediata proibir;ao irresfrita de novas ediyoes e veiculayoes
pelos represent ados ou quaisquer outros seu mando, de materias iguais ou semelhantes a
ora impugnada, advertindo-os, sob as penas da lei, em caso de nao cumprimento da
decisao'·.

a

a

Requer a notifica9ao dos representados para apresentar defesa, no prazo
legal.
Requer, ainda, a "procedencia da presenle representar;ao, e conceda aos
representados 0 DIREITO DE RESPOSTA, ao teor do art. 58, § 3°, III, da Lei nO 9.504197;
[ou], subsidianamente, a procedf!Jncia da presente representayao e imponha a penalidade do
§ 1° do art. 53 da lei das eleiyoes, pelo tempo gaslo pelo senador; [ou], alternativamente, a
procedencia da presente representac;ao, e imponha a pena/idade do § 3° do art. 53-A da lei
das elelc;oes"
Com a Inicial veio DVD contendo a propaganda da COLlGA<;Ao FOR<;A
DO POVO (exibida no dia 2409/2010), bem como degrava<;ao de fls. 13/21.

A liminarfoi indeferida (27/32).
Devldamente notificada (fls. 33v e 34\ a COLlGA<;Ao FOR<;A DO POVO

e PAULO SARDINHA MOURAo compareceram aos autos (fls. 36/44 2 ), alegando,
prelimlnarmente, a inepcia da inicial, por haver cumula~ao de pedidos (perda de tempo e
direlto de resposta), tratando-se de pedidos incompativeis.
No merito, alegam que referencias criticas a anterior administra<;ao do hoje
candidato nao podem ser associ ad as automaticamente a intuito de denegrir sua imagem.
Aduz que a propaganda nao traz em seu bojo qualquer conotayao ofens iva
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ao candldato representante.
Gita jurisprudencia que entende amparar seus argumentos.
Razao disso requer 0 acolhimento da preliminar de inepcia da inicial. ou, a
Improcedencia da representac;:ao, ante a inexistencia de iHcito eleitoral capaz de ensejar 0
direito de resposta.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela improcedencia do direito de resposta.

II - FUNDAMENTA<;AO
1. Inepcla da inicial
Nao prospera a alegac;:ao de que a cumula<;:ao de pedidos (perda de tempo
e dlreito de resposta) gera a inepcia da inicial, posto, tratar·se de pedidos incompativeis.
No caso. a parte pretende 0 direito de resposta, ou alternativamente, a
cassacao do tempo. Assim, acolhido um pedido 0 outro estara, automaticamente,
preJudicado
Ademais, a inepcia da inicial 56 se configura quando inexiste a
consonancla entre os fatos narrados e a pedido, impossibilitando 0 pleno exercicio de
defesa. 0 que nao ocorre no caso em exame.
Razeo disso, reJeito a preliminar.
2. Merito
Presentes os pressupostos processuais e as condi90es da ac;:a 0 , nao
havendo mais preliminares a serem enfrentadas, passo a analise do merito.

Por ocasiao da analise do pedido liminar situei a materia da seguinte
manelra
A vexata quaestio esta no fato, segundo a representanfe, de a
COLlGAt;:Ao FORt;:A DO POVO fer utilizado 0 espa90 destinado a sua
propaganda eleitoral gratuita com contelJdo publicifado proibido pela
legisla980 eleitoral, 0 que caractedzou os crimes tipificados nos arts. 22 e
23 da Lei nO 7. 170183, alem de ter ocorrido invasao na propaganda de
senador pela propaganda de governador.
A propaganda questionada e a seguinte: {trecho: 23:19 a 27:06J
"Locu~ao
mascufina: Servidores pub/icos ameac;ados, pressionados,
hum;lhados, era assim que Siqueira Campos tratava os traball1adores.
Eleitor: Perseguiu 0 funcionario publico, acabou com as cestas basicas, plano
de saude, plano de cargo carreira de salario.
E/eiloT 2: Eu tenho me do que 0 outro adversario ganhe, porque ele e pessimo
para 0 funcionano publico. eu mesmo ja fui prejudicado por ele. Quando eu vim
de Goias, aqui fUl demitido por ele.
Locu~ao Masculina: Pior que isso, eram mal remunerados. E niio podiam
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sequer reivmdlcar um salario descente.
Eleitora: Sabe 0 que que ele fez? Tirou 51% do nosso satario. E eu nao
esquego isso nunca. Tirou 0 nosso IpeNns que sofremos. sofremos demais por
causa disso.
Locuqao masculina: 0 ex-governador chegou a chamar 0 exercito para
combater os pOliciais que ousaram lutar por melhores condiqoes de vida e de
trabalho. 0 risco de confronto entre as forc;as armadas e os grevistas
aterrorizou a popu/aqao. Ate mU/heres e crianqas fica ram aquarteladas. Isso
nao se admite mais.
Luiz Carlos: 0 exercito chegou amarrando militares, prendendo militares,
agredindo militares como muitos foram agredidos.
LocuCao Masculina: Mas essa historia triste ficou para tras. Fez parte de um
passado que 0 povo do Tocantins quer esquecer No Governo Marce/o
Miranda, os servidores comegaram a tel' 0 reconhecimento que sempre
mereceram.
Eleitora: Foi um exce/ente Governador, em todos os seguimentos da
sociedade tocantmense e e especia/mente para 0 servidor publico, e/e mora do
lado esquerdo de meu peito.
LocU(;ao masculina: Marcelo imp/antou 0 PlanSaude. 0 tratamento medico
aos servidores e aos seus fam/liares.
Eleitora: E abaixo de Deus 0 Marce/o M/randa pra mim ... porque se nao fosse
o Marce/o Miranda ter devolvido para nos 0 Plano de Saude que agente tinha
perdido, hOle eu seria uma mulher viuva, ne. Mas 0 Marcelo Miranda devo/veu
e eu consegui 0 tratamento do meu esposo.
Eleitor: Todas as vezes que eu vou ao medico. primeframente eu agradec;o a
Deus e em segundo /ugar ao Marcelo Miranda, par esse beneficia tao
importante para todo 0 funciona/ismo publico do estado do Tocantins.
LocU(;ao masculina: Com 0 Governador Car/os Gaguim os sa/arias foram
reajustados e beneficios ampliados. 0 resgate a dignidade do servidor foi
completado
Eleitor: E Gaguim respellou essas eonquistas, Gaguim representa a
continuidade da demoeracia, essas eonquistas. Quem for serv/dor publico. vota
em Gaguim para manter e ampliar essas conquistas.
Eleitora: Eu voto no Gaguim, porque ja demonstrou que agende pode confiar
ne/e. Que e/e e um homem serio, um homem digno. Lim homem que traba/ha.
Locuqao masculina: E assim 0 estado creseeu, graqas a dedieaC;80 de cada
cidadao que traba/hou em busca de um novo Toeantins.
Eleitor: Com Marcelo Miranda e com Gaguim, eu acho que e 0 melhor para 0
Toeantins.
Eleitora: Marcelo Miranda meu senadorl Gaguim meu governador, vit6ria dia 3
de outubro.
Marcelo Miranda: Devo 0 sucesso de meu govemo, ao empenho dos
trabalhadores de todas as categorias que formam meu estado. 0 Tocantins
nao teria obtido tao bons resultados no meu go verno. No Senado Federal junto
com 0 senador Paulo Mourao vou ajLldar 0 govemador Gaguim a melhorar
ainda mais nossa politica administrativa estadua/, visando valorizar os
seMdores publieos que fazem deste, urn estado me/hor para todos nos.
Locu<;ao masculina: Entao fica combinado, no dia 3 de outubro vote, 151.
Marcelo Miranda e 131, Paulo MourEw.
Locuqao feminina: Ou vote 131, Paulo Mourao e 151, Marce/o Miranda",

Preliminarmente, nao prospera 0 argumento de que houve invasao
na propaganda de senador pela propaganda de govemador. Com efeito, 0
Tribunal Superior Eleitoral ja decidiu que nao ha previsao de invasao entre
propagandas dos cargos majoritarios.
Nesse sentido,

0

seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

PROPAGANDA ELEITORAL

INSERC;Ao £STADUAL ALEGAC;AO DE
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INVASAO DE PROPAGANDA PRES/DENCIAL ART 53-A DA LEI 9,504197.
IMPOSS/BILIDADE JURiDICA
A regra do art. 53-A mio contempla a "invasao" de candidatos
majoritarios em espa((o de propaganda majoritaria. Protege apenas a
ocupa((so pe/os majoritiJrios dos
espa((os destinados aos
proporcionais e vice-versa.
Tratando-se de suposta "invasao" entre candidaturas majoritarias em
re/a((so a qual se pede a ap/ica((ao da regra do art. 53-A, 0 pedido se
mostra juridicamente impossive/.
(Representa(ftJo nO 254673. Acordao de 3110812010, Relator(a) Min.
HENRIQUE NEVES DA SIL VA, Publicagao: PSESS - Publicado em Sessao,
Data 3110812010)

Ponanto, nao ha se fafar que houve invasao na propaganda eleitoral
de senador peta propaganda eleitoral de governador, pois, tratam-se.
ambas, de propaganda majoritaria. Assim, cai por terra argumento dos
representantes.

°

No que tange ao direito de resposta, no horario eteitoral gratuito, a
materia esta tratada no an. 58 da Lei nO 9.504/97, verbis:
"Art. 58. A partir da esco/ha de candidatos em convem;ao. e assegurado 0
dire ito de resposta a candidato. partido ou co/igagao atingidos, amda que de
forma indireta. por conceito. imagem ou afirma(f80 ca/uniosa. difamatOria.
injuriosa ou sabidamente inveridica. difundidos por qua/quer veiculo de
comunlca(fao social.
§ 1°. 0 ofen dido, ou seu representante legal, podera pedir 0 exercicio do dire ito
de resposta a Justi(fa E/eitoral nos seguintes prazos. contados a partir da
veicula(ftJo da ofensa.
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horario eleitoral gratuito:

C·')

0 pedido, a Justiqa Eleitoral notificara imediatamente 0 ofens or
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisao ser profatada
no prazo maximo de setenta e duas horas da data da formulaqtJo do ped/do.
§ 3°. Observar-se-ao, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de
resposta relativo a ofens a veiculada:
(..)
11/ • no hortmo ele/toral gratuito,
a) 0 ofendido usara. para a resposta, tempo Igua/ 130 da ofen sa. nunca inferior.
porem. a um minuto,
b) a resposta sera ve/culada no horaTIo destin ado 130 partido ou coligar;ao
responsi!JVel pela ofens a, devendo necessariamente dirigir-se €lOS
tatos nela
veieulados.
c) se 0 tempo reservado 130 partido ou coligar;ao responstJvel pela ofens a tor
inferior a um minuto, a resposta sera levada 130 ar tantas vezes quantas sejam
necessarias para a sua complementat;i!io:
d) deferido 0 pedido para resposta, a emissora geradora e 0 partido ou
collgaqao ettngidos devertJo ser notificados imediatamente de decisao, na qual
deverao estar ind/cados quais os peribdos. diurno ou noturno. para a
veicula(f80 da resposta, que devera ter lugar no inicio do programa do partido
ou co/iga(f8o.
e) 0 meio magnetico com a resposta devera ser entregue a emissora geradora.
ate trinta e seis horas apos a cieneia da deeisao. para veieular;ao no programa
subsequente do partido ou coligar;ao em cUJo horario se pratieou a ofens a:
f) se 0 ofendrdo for candidato, partido ou coligalJao que tenha usa do 0 tempo
fatos veiculados na otensa. tera subtraido tempo
conced/do sem responder €lOS
identico do respectivo programa eleitoral: tratando-se de terceiros, fieareo
sujeitos a suspenseo de igua/ tempo em eventuais novos pedidos de resposta
e a mu/ta no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

§ 2°. Recebido
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§ 4° Se a ofensa ocorrer em dia e hora que mviabi/izem sua reparar;ao dentro
dos prazos estabelecidos nos paragrafos anter/ores, a resposta sera divulgada
nos horerios que a JUStlr;a fleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito
horas anter/ores ao pleito, em termos e forma pre via mente aprovados, de modo

a nao ensejar treplica.

0 exercicio do direito de resposta cabe recurso as
Instanclas supenores, em vmle e qualro horas da data de sua publicar;ao em
cart6no au sessao. assegurado ao recorrido oferecer contra-razoes em igual
prazo, a con tar da sua natificac;ao.

§ 5° Da decisao sobre

()"

Segundo Padre Antonio Vieira, HE coisa lao natural 0 responder, que
ate os penhascos duros respondem, e para as VOles fem eco. Pelo
tao grande vio/encia nao responder, que aos que nasceram
contrario,
mudos fez a natureza tambem surdos, porque se ouvissem, e nao
pudessem responder, rebentariam de dor, 3"

e

CONEGLlAN, citando a Enciclopedia Saraiva de Dire ito, averba que
dire ito de resposta e 0 'Dire ito que tem toda pessoa acusada ou ofendida
em publicac;ao feita em jornal ou periodico ou em transmissao de
radiodifusao,ou a respeito da qual os meios de informac;ao e divulgac;ao
veicularem fato inver/dico ou erroneo, de dar a devida resposta ou ratificar
a informar;ao, a qual, espontaneamente ou por determinar;ao judicial,
devera ser pub/icada pe/o mesmo veiculo e gratuitamente. 114
No mesmo sentido, extra/-se do Dicionario Juridico, de Maria Helena
Omil, que 0 "Olreito de resposta e 0 conced/do aquele contra quem fai
publicado alga inveridico, em periodica, jornal au em transmissaa de
radiadifusao, de dar, no mesma veiculo e gratuitamente, a respasta de vida,
retificando a informar;;ao, rebatenda as critieas au as falsas noUeias'£>.

e

a

Em verda de, a que gera 0 dire ito de resposta a afensa hanra e a
intimidade. Assim. 0 direita de respasta esta ligado diretamente ao direito
fundamental a honra e intimidade. A par disso, dire ito fundamental que e,
merece a maxima proter;aa, sem. todavia, cair na pecha da censura au do
cerceamento da lib erda de de expressaa, ambos, tambem, direitos
fundamentais.
Estamos vivendo uma quadra em que tado
abespinhamento (aborrecimento, agastamento etc) da
(apartunidade, enseja) a pedidas de dire ito de respasta.

e

qualquer
ensanchas

Entretanto, simples desconfarta, nao justifica a dire ito de resposta, E:.
certo que, em epocas de eleic;oes, uma avalanche de pedidos de direito de
resposta aportam nos Tribunais. Todavia, naa se pade impressianar com
isso. Os pedidas de dire ito de resposta, a maio ria das vezes, sao
desvestidos do substrata necessaria para ensejar 0 seu defer/menta.

E sabida e cansabida que a parte que invocar dire ito de respasta deve
demonstrar categaricamente que foi abalado em sua honra, ainda que de
forma indireta, par conceito1 imagem ou afirmafao caluniosa,
. (;11'1",

d, 1';ldr~

,\l1l<lIli"

VI~lla' Clfcular a v{mos l70bres de Portugal (VieiraBahl8 aos 31.7. 1694)

(I )NII.! L\N, ()II'at" 1''''l'agan,I"I.kiloraL ('lIriuha..llll'uil. :004. p, ~I'I
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difamatoria, InJurlosa OU sabidamente inveridiea,
qualquer veiculo de comunicar;ao social.

difundidos por

Outrossim, con forme lir;ao de CONEGLlAN, 0 "homem publico,
principalmente 0 que esta no exercicio do poder de administrar;fw, ou
aquele que se submete ao crivo de uma eleiQao, fica sujeito a criticas mais
aeerbas e mais generalizadas. Muitas vezes, essa eritica e injusta, mas
nao ehega a caraeterizar injuria ou difamar;ao,e.
No caso concreto, ao se ler a degravar;ao de fl. 03104, bem como ao
ouvir 0 DVD com a gravar;ao da propaganda eleitoral gratuita da
COLIGACAO 'FORCA DO POVO', veieulada no dia 24.09,10 (periodo
vespertino - treeho: 23:19 a 27:06), nao me convenci da existencia de
afirmar;t!w ea/uniosa. difamat6ria . injuriosa, ou sabidamente inveridiea.
Referencias criticas a anterior administrar;ao do hoje candidato ao
governo nEW podem ser associadas automaticamente a intuido de injuriar
ou caluniar. Ao contrario, fortalecem a demoeracia e auxiliam na
identifiear;ao do perfil daqueles que almejam ocupar qua/quer cargo
publico. Ademais, os temas veieu/ados 0 foram antes pela imprensa em
geral e trata-se 0 representado de pessoa l7ot6ria na polWca tocantinense,
o que 0 leva a ter. logicamente. a circunscrir;ao do dire ito a imagem
natura/mente diminuida pelo reconhecimento que alcanQou.
Mantenho

0

mesmo entendimento.

III - DECISAO
Ante 0 exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTA<;AO.
extinguindo 0 feito com resoluc;ao do merito. nos termos do inciso I do art. 269 do C6digo de
Processo Civil.
Sem custas e sem verba honoraria.
Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se
Palmas/TO. 30 de setembro de 2010,
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