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Palmas- TO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO
COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO II
COLIGAÇÃO UNIÃO E TRABALHO
Dr. Solano Donato Carnot Damacena e outros
Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO

DECISÃO

I • RELA TÓRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de liminar, formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO,
COLIGAÇÃO FORÇA 00 POVO II e COLIGAÇÃO UNIÃO E TRABALHO, por suposta
irregularidade na divulgação de propaganda eleitoral gratuita, com fundamento na Lei nO

9.504/97.
Narra o representante que as "coligações representadas vêm utilizando em
seus programas eleitorais na te/evisao, tanto em inserções como em bloco. como é exemplo
as gravações insertas no DVD anexo, reproduç/Jo de trecho do 'Jornal Anhanguera,
informativo veiculado pela TV Anhanguera, reprodutora da Rede Globo no Tocantins, onde o
apresentador JAIME MACHADO DOS PASSOS JÚNIOR faz urna espécie de retratação de
matéria anterior veiculada pela mesma emissora"
Aduz que, conforme representação anexa, o apresentador não autOrIZOU o
uso de sua imagem em propaganda político eleitoral, o que lhe causa uma séria de
transtornos pessoais e profissionais
Argumenta que a "utilizaçilo da imagem indevida de qualquer pessoa. por
não conter sua autorização expressa, nilo pode ser tolerada na propaganda eleitoral.
Principalmente num contexto de polarização como a que se vive hoje no Tocantins, a
associação da imagem do indivíduo a uma das coligações, ena um vinculo artificiai de sua
imagem a um dos lados, vindo a pessoa sofrer uma rotulagem indesejada"
Requer a concessão de medida liminar, sem a oitiva das partes
representadas, para determinar a imediata suspensão da imagem de Jaime Machado dos
Passos Júnior em todas as propagadas das representadas, sob pena de multa.
Requer a notificação dos representados para,
defesas.
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Requer "seja julgada procedente a representaçao, confirmando a medida

liminar",
Com a inicial veio DVO contendo a propaganda da COLIGAÇÃO FORÇA
DO POVO (exibida no dia 20/09/2010), bem como a representação e documentos de fls
03/10,
A liminar foi deferida (lIs, 16/19) para determinar que a representada
se abstenha de divulgar, doravante, a propaganda eleitoral contida na inicial, proibindo-a
ainda de produzir e divulgar novas propagandas nos mesmos moldes em que ora
impugnada,
Regularmente notificados (115, 21/22)1, os representados trouxeram a
resposta conjunta de I1s, (l1s, 24/27f, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do
parquet eleitoral, ao argumento de se tratar de interesse de ordem individual - direito à
imagem - de pessoa civilmente capacitada,
Sustenta que o art, 79 da Resolução TSE 23,191/09 "estabelece
legitimidade ao interessado por utilizaçao indevida de criação ou imagem, "
No mérito, defende que não "parece ilícita a veiculação de imagem de um
telejomal, e não do apresentador em si, da maior emissora do Estado, na propaganda
eleitoral gratuita, vez que vedar a transmissão de notícia veiculada pelos meios de
comunicação se assemelharia a "censura", an:iuamente combatida pelo Representante e por
todos os meios de comunicação do Tocantins",
Conclui requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art, 267, inc. VI, do CPC, Alternativamente, caso nào acatada a preliminar, pugna
pela improcedência do pedido.

11- FUNDAMENTAÇÃO
1, Ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral
Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa do parquel para a presente
representação,
Não se discute que a proteção à imagem cuida-se de direito disponivel,
também é certo que o jomalista referido na peça exordial é pessoa civilmente capaz,
presunção natural frente à posição de destaque que ocupa na imprensa tocantinense,
No entanto, como ficou bem claro na decisão liminar, a concessão dessa
medida não decorreu de eventual proteção à imagem ou de criação intelectual ou artística,
O viés da apreciação da matéria prendeu-se ao fato de a inicial descrever propaganda
eleitoral irregular, não pela apresentação da imagem do jornalista, mas pelo contexto em
que tal divulgação se dá. Nesse passo, não há dúvida da legitimidade do parquel
Razão disso, rejeito a preliminar
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2. Mérito
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não
havendo mais preliminares a serem enfrentadas, passo a análise do mérito,
Por ocasião da análise do pedido liminar situei a matéria da seguinte
maneira:

A vexata quaeslio está no falo, segundo

represenll1nre, de us
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cohgaç()es reprefit!nfada,\' UI i/i:arem en1 seus pro;::ruma." elt'ftpTllf.' nu
/CICl'JSao. fanfo enl 1J1.\'crtr'ôc.\ como cm bloco, co}no ,: I.'XCn7fJ/n .1.\ gr.:n'd~ (-h ',\

mserll1S no DVI) anexo, reprodução de IrecllO do ~/{}rnal ,.íll/llIl1glJera',
II1jilrmaflvo veiculado pela TV An/llInguera, reprodU/ora da N,'dl! (iloh" /lu
TOCl1nlll1.\', onde o apresentador JA IMl:' AiA CHA f)() f)OS fiA "",,,'(JS ,/I 'wII )fi
/á:: uma e.\pécie de re/rulação de ma/érw an/error velculad" pela mesm(/
Clnlssora, }wm aUlorc(J.çà() do opl'esenll.1Jor para llSO de .,'Uij 1I11/1,S!t'm l'IU
propaganda político·elei/oral.
No entendimento do representante, a "zlII!J:açilo da II1wí.!em IIldeV/dll
de qualquer pessuu, por não cunter sua autoro:Jção expressa, nii" pudt! ser
/olerada IUI propaganda "Iei/or(ll, PrmClpalmen/e num ,m/h'c/o ti"
pO/tlri~uçâo como 1.-1 flue S!:" nvt" I!(~,e no ]',,<.'o11(in.,', ti OSSOf.. ta, fIO til! lt'lU,1!{"fJf
do indivíduo a umu dus coligaçiJes, cria um vinculo arlljlcwl de ,\11<1 Im'I.~,'m
u um dus lados, vmdo a (l1!".'Otl !flltrer uma ro/ulagem mde,l'elad" ",

No que tange a propagandu deI/oraI alravé,l' de rádio {' /e/enwII, II
Jus/Iça elel/oral pode exerca um 1'0111",11.' moior, cOIl!órmc lIlIIorcaJ" r"'''
legislação elcltoral. EnTre/ullto. t!~\·sc cOl11rolc não (: Ir/"t..)stnto. ,ru t.'dJl!rál'li!,
o Judiciário eSI<í lIIJ/orj;:;ado a intervir apenu", nos ClISOS em que há qlldwa
e/e/ivo da legislaçiio elel/oral e, mnJa, real possll>d,,/ade d" de'l!qlll/íhrJu
no piei/o,
/vv caso, dIS{111t'-5ií? !iI! é nect:s,'.'ória ii {JlIlori:tl~'iio du al)re,\'{~f1I(/dur nu
da emissora de relevis/i" para 1II11t:aç(Jo de /rilellO d" lele/"rl/"/ {:III
propagundu ele i/oral, especialme!!/e, de trecho em que /Ú~ ,<,/rUI<I(,'<7o
púhlica de no/ÍC'w dH'ul?,útla antenormt:!!/e.
1::.1'1011 que /uI nãu Se fa:: ne<:essárlll, pOI,'. a par/lr do 1I10n!(!/I/u em
qllt: o jOTlUJlis/u L' umlrawdu pura prnlur ,'';/.L' ,'t:ITIi,O,' UIi /,lelum,,!,
trunsfert! a rcspü.. .'flvO Jlft.'I1Il de 1I1111f!,t..!J}1 Ú t:mpn:.sl./, ,/'N ti rt'i/)Ulh'ftl Pl'JU
serviço prestado. I,ado outra, ú emissora de le1evisüo assume II.' rlSL ().\ du
ll/lvidade que desenvolve, InCIUSIVi! (1 reparaç:ào por evt!nlual danu rnoro!
causado, ra=ào diSSO, deve ler u re.'pon,'·uhilidwie de levar <II! ar "!,<'f/LI,'
nO/lícia que lem embasamen/ofállí:O ,,'utlclenre, IJUO!!/O (alha nessa III/S,ld(J,
deve apresentor deJlOüh.la relrolilçi10, Fnftlo, quando (1Currt:' de a t'1Ili};SOra
retra/ar·se de notícia que, no seu emendllnen/u, esrílrla /IICurr",,, "
mereceria umu curreçiio. a Imagem cU! no dumímo púhli,yt?'ílt0-s,; pode
como deve ser u/ili=lJdo de /i>rma amplo parú e"d{/rI!L;~enl() de ~/lem se
.I'enflll prejudIcado pela m!ormaçL/u anterIOr. como, nd caso, 11,' C(41)!uçíie"
represenlmlfJs.
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Assim, a unlcaçiio da," Imü}!.{·ns. entrevJ.\'!U}', filio e,\lú vedw/u no\

programas clcllorms, salpo, sc descamhar para

(1

Irregu/aruladc.

S!1llllçt/n

que ris!Ulnbru n<J hip()lesS,L.~.:~.~!.!~?~5::t().

Analisados os documellfos que uL'ompanhaln (/ Inlcwl <' a.,sl""d" 11
DVD. percebo a divu/gaçuu inslsle'lfe de nula veiculada pela II'
Anhanguera no dia 201)1) 20/1), no proJ'rama .Iurnal Anl/{U/glWI'lI. 2"
Eltçào, aprc.\'I:i1Iadi! pelo ./'Jrn'JIt.l'lil Jalnu: ,lúl1Irlr, on",' (J .11'1\.', /!IIldl"
pede desculpas por crro 1111 dn'ulgaçâll de !lillínu:

E olha, uma ultima informação: O Ministéno Público de São Paulo
não fez qualquer menção ao nome do Governador Carlos Gagulm.
nas investigações sobre o esquema de fraudes em licitaçõe, públicas
A promotona divulgou nota tratando de pnsilo de lllllJ P""'011' t:
dando detalhes da investIgação. No tím de semana, o SHe do Estadão
de São Paulo mencionou o nome do governador, mas di/crente do que
foi noticiado pela TV Anhanguera, não disse que Carlos GagUlm teri~
sido flagrado em um hotel em São Paulo, com homens acusados do
cnme. O erro ç 1l0~") e pdo qual pedi11lo~ de~çull'''' I·I(\J~, :i
assessoria do çandidato CarIo;; Gaguim voltou a afím1ar ljue mlu ha
qualquer envolvimento de GaguHtl com os envolVIdos 11(> esquêma.
Em que pese niio ver, em lese, Irregularu1ade /w ,./ivu!guçiio da
ma/érla, no caso concreto perceho a uli!t;açào do tele/urna! para 1/1I:/Il1r nu
mente do eleitor eSliJdo mentu! mcompalive/ com a realidade dos 101m. pUI.'
nâo esclarece que a retrulIlç'iiu em 'Iues/ào .101 levada ao ar <'III /f/omentu
anterior (lO surgimento de novas nOlícws vmculando (1 aluaI gu"erl1ador d"
j:'sladu do TOL'antms às mve.\llga~'í;es env()lvC'nd(} SUpu'\/1I prúllu/ de cmll,'
contra a AdmlTlIslraç<7u Ptíhllcu. SugC're, Irregularmente, '1"<' /udtl.1 W
no/Í!.'Jos . . .'ohre (JS.t~1I0S scio hUSt'ild<1.\' t'W pren/l.\'x-t.-'.tu1va. lonto rI\\lm 'lll{' ,,:,
h01/l'e pedldu d,' d,'.'Cu/pus pela 1'1111,\',"'/'<1 rnpol1.Vúwl p<'iol,leliJl'/li/É

De talO, é mqu1!s/luntÍve! que li relrlllOç'üo I<,"ada li (oh" pl'l" rr'
Anhanguera fi)} cxduslvwmtnle por ler afirmado '1IIe o Ahmsl,'n(J I'!ihllc"
dv I::wado de Silo Paul" fe:: mem,:<7o ao nom!! do (;ovt'rt/",},,/, ('arl""
G<lgUIlIl

nu,,'

uli'{',·jl1KtlÇÔL'.·j .·jOhrl'

U

esquL'll1u dI.! jruude,\' i",'t1/ II'-Ih/~

a

l '_,

púbilctJ.s. D..u nbél1l d)rtlj{lll (1 lJ!/ornuJy'l]o de ,/ue h"nu cOilX/atlu ...lu .'>Ih' ,.lu
ES/Ild<io de. 8(10 PUlllo que () J'ovemador lena Sido '}hlJ'ri/do em 1//11 hulel
em Silo Paulo, com homens acusados do c/'Ime ".

No entanto, depui., dess" momento múmer{ls owros veículu", de
subre t.',\'!Ú...',\' f'll(..'.')l!JO,\' ta/! !.~, ; li,,! LL\ li .L
v
júndiJJ1da ii reporlu}!,L'JlI dlJ jalu" IIHh '\llgallv(J,.. !lovu,\, dl\r'{'l\\u" .liJt!u..:í.. '"
que SUSlenlar<ml a rerri/laçã" da TV Al1lu:mgucra.
t..'omu!11t.'u ào Jn'ulgurl1ll1 !lOIícit...lS

i

//
\
Nes,l'(; pass() J que u pmpagl1nda u)/1.lubslanL /{I-se l,regular, pbl.1. (/11
distorcer li re(/h"",t" jiíl ;('fI em '1"1' 111' lelll"du (/ malà", Jf ;rl/"Ii'l/(( I. "/l'/I("".

1I!liJrlllc/çilo sabido/m/!tu/!
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III - DECISÃO
Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confinnar

II

LIMINAR e determinar que a representada se abstenha de divulgar a propaganda eleitoral
contida na inicial, proibindo-a ainda de produzir e divulgar novas propagandas nos mesmos
moldes em que ora impugnada.
Com vistas a dar efetivídade ao que decidido por esta Especializada, fixo
mutta de R$ 10.000,00 Idez mil reais) por veiculação do trecho em contrariedade a esta
decisl\o

Sem Custas e sem verba honorária.

/---.,

Publique-se. Intimem-se. Cifmpra-~
PalmasITO, 29 de

sete~~ro de 2016
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