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DECISAO

I - RELAT6RlO

Trata-se de REPRESENTACAo COM PEDIDO DE DIREITO
DE RESPOSTA, em desfavor da COLIGACAO FORCA DO POVO E CARLOS
HENRlQUE GAGUlM, com fulcra no art.58 da Lei 9.504/97, sob a alegac;ao
de que "os representados em seu horario eleitoral gratuito na televisao, em
bloeo, relativamente a propaganda do candidato Carlos Henrique, exibido no
dia 27/09/10, no periodo da noite, veicularam propaganda eleitoral irregular
eontendo informm;oes inveridicas e distorcidas do representante, utilizando
se da edi9QO de imagens montadas e trucadas com 0 precipuo jim de denegrir
e ridicularizar 0 representante.
JJ

Narra 0 representante que a "propaganda eleitoral ora citada,
para a caracteriza9QO de devera ser analisada em contexto global, donde,
ap6s sua analise, havera 0 convencimento de que foi editada co simples
prop6sito de denegrir a imagem do representante, caracterizando-se como
propaganda negativa.
JJ

Prossegue seus argumentos em torno do tema posto, citando
jurisprudencia e legisla<;ao que entende amparar sua pretensao.
Segundo a peticionaria, "trata-se da propaganda indicada,
verdadeiro incitamento de atentado contra pessoas ou bens, numa clara
demonstra9iio, pela sua edi9ao, na forma apresentada, de propaganda
negativa, principalmente ao Ministerio PUblico Federal, e, por outro lado, na
mesma propaganda, enaltece as qualidades diversas do candidato
representado e seu candidato a Govemo do Estado do Tocantins))
Aduz que a propaganda transgride "a lei eleitoral, a moral e os
bons costumes, ofendendo regras eieitorais, com a I1nica finalidade de, nao
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dernonstrar fatos ocorridos, mas dolosamente, produzida para denegrir a
imagern do representante e enaltecer qualidade do candidato da
representada, sendo clarividente a existencia de propaganda negativa,
editada unicarnente corn esse pretexto. "
A par disso informa que, "a presente representa<;xio tem 0
canddo de conceber ao representante direito de resposta a jim de que esse
possa esclarecer aos eleitores a realidade das informa<;6es apresentadas,
esclarecendo ao eleitor em que contexte foram ditas as aludidas mensagens,
haja vista que a legisla9do regente expressamente preve essa possibilidade
quando houver a divulga9do de dados sabidamente inveridicos, veiculado
com unico intuito de confundir e induzir 0 eleitor em erro, por ser 0
representante jilho do candidato a Govemador pela coligar;do ((Tocantins
Levado Serio" , Jose Wilson Siqueira Campos."
Suplica 0 representante « com fulcro no art. 15. III, alineas "a"
a "b" ad Res. TSE n° 23.193/09, que a divulgar;do da resposta seja
concedida no mesmo veiculo de comunicar;do (televisdo) no mesmo espar;o
{horario destinado a propaganda eleitoral dos representados}, com a mesma
quantidade de tempo (01 minuto e 03 segundos), bem como todos os demais
elementos que realcem a propaganda ofensiva.
JJ

Sustenta a presen<;a da fuma<;a do born direito e do perigo da
demora, razao por que requer a concessao de {{medida liminar inaudita
altera pars para que seja determinada a imediata proibi<;do da veicula9do
de novas propagandas eleitorais que contenham informa<;6es inveridicas,
caluniosas sobre 0 representante iguais ou semelhantes a ora impugnada".
Requerem a notifica<;ao dos representados para, querendo,
apresentarem defesas.
Requerem, tambem, seja julgada procedente a representa<;ao
"reconhecendo-se a pratica de divulgar;do de informa9ao sabidamente
inveridicas sobre 0 representante a jim de prejudicd-lo, confundindo 0
eleitorado, induzindo-os em erro, ensejando a concessao do direito de
resposta ao autor nos mesmos termos em que se verificou a ofensa, e acaso
concedido esse direito, determine-se a determina<;do de publica<;do na
quarta{eira, dia 29/09/10, no hordrio das 20n:30min, conforme determina 0
art. 14, III, "a" a "b" da Res. TSE n° 23.191/09, advertindo-os, sob as penas
da lei, em caso de descumprimento, impondo multa; E ainda, " acaso 0
cumprimento da decisao nao seja procedida dna data aprazada, suplica a
Vossa Excelencia que a mesma seja exibida em todas as emissoras
repetidoras no estado do Tocantins {oo.} ate a proxima sextajeira, 01/09/ 1 0
em horario similar a propaganda eleitoral ou outro que Vossa Excelencia
determinar, sob as expensas dos reus, levando-se em conta 0 escasso prazo
para 0 processamento regular do feito, conforme determina 0 art. 58, § 4° da
Lei n° 9.503/97 c/ c alinea "c}} do inciso W do Ttl.esmo dispositivo} alterada
pela Lei n. 12.034/09.
Com a inicial, veio DVD com a grava<;ao do programa questionado,
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bem como a degrava<;ao do mesmo (fls. 19/20.

Outrossim, 0 Ministerio PUblico Eleitoral manifestou pela
improcedencia do pedido, assim sintetizado "inexistindo ofensa d honra
objetiva ou subjetiva da representante e nao havendo provas quanto a
inveracidade da propaganda atacada) a representante nao faz jus ao direito
de resposta."
A peticionaria acostou aos autos midia em DVD e copia da
degravaC;ao as fl. 21/23.
II - FUNDAMENTA~Ao

Ao receber qualquer petic;ao, 0 juiz deve proceder ao exame de
sua admissibilidade, apreciando os pressupostos processuais e as
condic;6es da ac;ao.
Nesse passo, tenho que a petic;ao de fls. 02/23 nao atende a
uma das condic;oes da ac;ao, qual seja, legitimidade para causa.
Com efeito, 0 direito de representar e regulado pelo art. 96 da
Lei nO 9.504/97 e art. 30 da Resoluc;ao nO 23.193/09, os quais autorizam,
apenas, candidatos, partidos, coligac;6es e Ministerio PUblico a proporem
representa<;ao eleitoral, por descumprimento da Lei das Elei<;6es.
Na mesma linha a respeito do exercicio de direito de resposta,
no honirio eleitoral gratuito, a Lei n° 9.504/97 dispoe em seu art. 58,
verbis:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenr;ao, e
assegurado 0 direito de resposta a candidato, partido ou
coliqacao atingidos. ainda que de forma indireta, por conceito,
imagem ou afirmar;ao caluniosa) difamat6ria, injuriosa ou
sabidamente in verid ica, difundidos por qualquer veiculo de
comunicar;ao social.
Nao obstante, este e 0 recente entendimento adotado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, vejamos, verbis:
EMBARGOS
DE
DECLARA<;Ao.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REPRESENTA <;A o. DIREITO DE RESPOSTA. LEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDA TOS, PARTIDOS POLiTICOS OU COLIGA<;OES. DADOS DO
PROCESSO.
DISPONIBILIZA<;Ao.
INTERNET.
CARATER
INFORMA TIVO. INTEMPESTIVIDADE. NAo CONHECIMENTO,

1.
Na lfnha dos precedentes desta c. Corte, apenas
candtdatos, partfdos politicos e coltg~ det:em lIIiIgttimtdade
para plllilttear dtretto de resposta em face de suposta ofensa
vetculada durante a extb~do de propaganda parttd6.rl.a.
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Precedente: ED-RP n° 686/RJ, ReL Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 28.4.2009.

2. No caso, 0 representante, ora embarganteJ nao comprovou ser
candidato no pleito de 2006, razao pela qual nao possui legitimidade
ativa para propor a a9ao.
3. A jurisprude.ncia do c. Tribunal Superior Eleitoral e no sentido de
que as infonrta90es processuais divulgadas em seu sitio eletronico
possuem carater meramenle infonrtativo, razao pela qual 0 prazo
recursal nao fiui a partir da data de disponibiliza9ao de dados do
processo na internet. Precedentes: AgR-REspe nO 32.275/ RJ, Rei.
Min. Arnaldo Versiani, PSESS em 6.11.2008; AgR-REspe
n° 32. 182/RJ, Rel. Min. Fernando Gon{:alves, PSESS em
11.10.2008; ARg-AG n° 8.184/R~ Rei. Min. Jose Delgado, DJ de
28.8.2007.
4.
Na hip6tese dos autos, 0 agravo regimental fOl interposto em
17.3.2009, enquanto a decisdo agravada foi publicada em
22.3.2009.
5. Embargos de declara{:do mio conhecidos.
(EMBARGOS DE DECIARA(:AO EM AGRAVO REGIMBNrAL EM
REPRESENTA(:AO n° 890, Ac6rdcio de 12/11/2009, Relatorfa)
Min. FELIX FISCHER, Public~40: DJE - Dicirl.o da Justi9a
Eletriinico, Torno 22, Data 01/02/2010, Pilgina 423)

Assim, a mingua de capacidade postulatoria ativa da
representante, entendo que a titularidade da representac;ao deve ser
estendida ao Ministerio PUblico que detem a legitimidade para postular
diretamente perante a Justic;a Eleitoral, assim a extinc;ao do feito e medida
que se impoe.
III - DECIs.AO

Ante ao exposto, com base nos termos do inciso VI, do art,
267, do Codigo de Processo Civil, aplicavel subsidiariamente a especie
JULGO EXTINTO 0 presente processo, sem resoluc;ao do merito.
Sem custas e sem verba honoraria.
Publique-se. Intimem-se.
Palmas/TO, 30 de setembro de 2010.
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