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DECISAO

1- RELAT6RI0

Trata-se de REPRESENTAyAO, com pedido de liminar, formulada pela
COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO em face da COLIGACAO FORCA DO
POVO e CARLOS HENRIQUE AMORIM (GAGUIM), por suposta irregularidade na
Q
divulga~ao de direito de resposta, em desobediencia a alfnea "f" do inciso III do § 3 do art.
58 da Lei nQ 9.504/97.
Narram a representante que a "Coligat;BO 'Fort;a do Povo' deixou de
apresentar direito de reposta no dia 27/0912010, no bloco da noite, na propaganda eleftoral
gratuita da coligat;Bo majoritilfia representante, pelo tempo de urn rninuto".
Aduzem que, conforme se ve da mfdia anexa, "nao houve exercfcio do
direito de resposta deferido nos autos nQ 1501-81.2010.6.27.0000, havendo apenas
usurpat;Bo do tempo da coligat;BO ora represen tante. (...J Esta claro que os representados
utilizaram 0 direito de resposta concedido apenas para usurpar 0 tempo da candidatura
majoritilfia do Representante, sem responder aos fatos veicu/ados. Posto isso, no presente
caso, ha que se ap/icar 0 disposto na 'f', do inciso 11/ do art. 58 da Lei nQ 9.504197, subtraindo
o tempo identico da propaganda e/eitora/ dos representados':
Por tim, busca demonstrar a presen~a da fuma~a do bom direito e do
perigo da demora, com vista concessao de medida liminar, averba que 0 caso "comporta
medida liminar de antecipat;ao dos efeitos da tutela, haja vista que demonstrado 0 fumus
boni luris, na medida em que se demonstrou a usurpat;BO do espat;o da coligat;ao ora
representante. sem que qua/quer reposta tenha sido veicu/ada. Quando ao pericu/um in
mora tambem se faz presente, haja vista que 0 dia 29/09/2010 sera 0 ultimo programa
apresentado pe/a Co/igat;BO Representada, conforme esca/a horaria de prqIJaida em
rede para fe/evisao anexa, 0 que provocara a perda do objeto da presente 16j5resen t;aO, 0
que justlfica a urgimcia do presente requerimento".
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tempo na propaganda da Coliga<;ao representada, no bloco da noite do dia 29/09/2010, pelo
tempo de urn rninuto. nos termos do inciso III, alinea 'f', do art. 58 da Lei n2 9.504/97,
determinando a /nt/macao da TV cabeca de rede, para que supr/ma 0 tempo determinado.
Requer, ainda, a "eonfirmat;flO da !iminar, e eondenat;ao a perda do tempo
utilizado pela Coligat;ao representada, pela usurpat;iio de tempo sem que tenha veiculado a
resposta requerida, nos termos da alfnea '1', inciso III do art. 58 da Lei nQ 9.504197".
Com a inicial veio DVD contendo a propaganda da COLIGACAO FORCA
DO PQVO (exibida no dia 27/09/2010), bem como degravaC;ao de fls. 12/20 e, ainda, os
documentos de fls. 05/11.

11- FUNDAMENTACAO
";

No que tange ao ped/do de concessao de liminar inaudita altera pars, e
cedic;:o que sua concessao subordina-se a demonstrac;ao da existencia da fumac;a do bom
direito (fumus bani juris) e do perigo da demora (periculum in mora), de forma a
evidenciar prejuizo irreparavel ao representante acaso concedido provimento judicial tardio.
Assim, mister que 0 julgador, na analise do pedido, fac;a um jufzo mlnimo de delibaC;80 a
respeito das questoes jurfdicas presentes no pedido principal.
A vexata quaestio esta no fato, segundo a representante. da "'Coligat;ao
'Fort;a do Povo' deixou de apresentar direito de reposta no dia 2710912010, no bloeo da
noite, na propaganda eleitoral gratuita da coligat;iio majoritaria represen tan te, pelo tempo de
umminuto".
No que tange ao direito de resposta, no horario eleitoral gratuito, a
materia esta tratada no art. 58 da Lei nQ 9.504/97, verbis:

·'Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenr;ao, e assegurado 0 direito
de resposta a candidato, partido ou coliga9ao atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmat;ao ca/uniosa, difamat6ria, injuriosa au
sabidamente inverfdica. difundidos por qualquer vefcu/o de comunicar;ao social.
§ 19. ofendido. ou seu representante legal, podera pedir 0 exercfcio do direito de
resposta Justir;a Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veicular;ao
da ofensa:
1- vinte e quatro horas, quando se tratar do horario eleitoral gratuito;

o

a

(... )
§ 2 9, Recebido 0 pedido, a Justiya E/eitoral notificara imediatamente 0 ofensor
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisao ser prolatada no
prazo maximo de setenta e duas horas da data da formu/ar;ao do pedido.
§ 3 9• Observar-se-ao, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
relativo a ofensa veicu/ada:
(. .. )
11/ - no horario eleitoral gratuito:
a) 0 ofendido usara. para a resposta, tempo igua/ ao da ofensa, nunca inferior,
porem. a um minuto;
b) a resposta sera veiculada no horario destinado ao partido ou coligat;ao
responsavel pe/a ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veicu/ados;
c) se 0 tempo reservado ao partido ou co/igar;ao responsiJve/ p 5nsa for
quanta sejam
inferior a um minuto, a resposta sera levada ao ar tan/as ve
necessarias para a sua complementa9ao;
d) deferido 0 pedido para resposta, a emissora geradora e partido ou c Iigaf.P.!?
atingidos deverao ser notificados imediatamente da decis - , na qual deve'a~star
.
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indicados quais os periodos, diurno ou noturno, para a veiculayiio da resposta,
que devera tar lugar no inlcio do programa do partido ou co/igayiio;
e) 0 meio magnetico com a resposta devera ser entragua aemissora geradora, ate
trinta e seis horas apas a cienCia da decisao, para veiculapao no programa
subsaqiiente do partido ou coligar;iio em cujo horario se praticou a ofensa;
f) se 0 ofend/do for candida to, partido ou g,ollgac8o que tenha usado 0 tempo
conced;do sem responder aos fatos velculados ns ofenss, tent subtrsido
tempo identico do respectlvo progrsms e/e/toral; tratando-se de terceiros,
ficariio sujeitos a suspensao de igual tempo em eventuais novos pedidos de
rasposta e a multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.
(. ..)
§ 4 9 Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparayao dentro dos
prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores, a resposta sera divulgada nos
horarios que a Justiya Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas
anteriores ao pleito, em termos e forma praviamente aprovados, de modo a nao
ensejar treplica.
§ Sf! Da decisao sobre 0 exerc{cio do dire ito de resposta cabe recurso as
instancias superiores, em vinte e quatro horas da data de sua publicar;ao em
cartario ou sessiio, assegurado ao recorrido oferecer contra-razoes em igual
prazo, a contar da sua notificar;iio.
(.. .)"

Extrai-se do caput do art. 58 que candidato, partido ou cofiga<;ao atingidos,
ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirma<;ao caluniosa, difamat6ria,
injuriosa ou sabidamente inverfdica, difundidos por qualquer vefculo de comunica<;ao social,
tern direito de responder e. portanto, demonstrar ao eleitor a sua versao sobre os fatos que
Ihe foram imputados. 0 direito de resposta exclusiva e necessariamente sobre os fatos
impugnados

e

No caso em analise, verifica-se do DVD anexo que, no tempo: 10:19 a
11 :19 (urn minuto), aparece uma tela com tundo vermelho. com os sequintes dizeres:
"ESPAC;O RESERVADO AO DIREITO DE RESPOSTA PARA A COLIGAC;AO FORC;A DO
POVO CONFORME DETERMINAC;AO DO TRE (OF. 1833/10 - SEIP/COJUD/SJI)".
Insta esclarecer que 0 tempo concedido para res posta deve ser usado
para responder aos fatos veiculados na ofens a, pois, s6 assim. se estara restabelecendo a
regularidade do momento democratico, com a exposic;ao verdadeira e completa dos fatos e,
ao mesmo tempo, protegendo a honra que fora abalada por afirmacao caluniosa.
difamatoria, injuriosa ou sabidamente inveridica.
Se a parte que garantir 0 direito de res posta nao 0 usar adequadamente
para responder aos fatos veiculados na ofensa, ou mesmo deixar de responder,
suprimindo indevidamente 0 tempo do adversario,ser-Ihe-a subtrardo tempo identico do
respectivo programa eleitoral, essa a regra expressa na alinea "f" do inciso III do § 32 do
art. 58 da Lei nQ 9.504/97.
No caso, resta patente que 0 Direito de Resposta concedido, por meio da
Representacao n'" 1501-81.2010.6.27.00, nao foi usado para responder os fatos veiculados
na of en sa. consequentemente, deve ser subtraido tempo identico do programa eleitoral da
COLIGACAO FORCA DO POVO, no horario reservado ao candidato CARLOS HENRIQUE
AMORIM (GAGUIM). Assim. como 0 tempo destinado res posta era de 01 (urn) minuto, a
COLIGA<;AO FORC;A DO
perda do tempo de 01 (urn) minuto, no horario destinado
POVO medida que se imp6e.
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vislumbra da fundamentacao supra, da qual ressai evidenciado 0 descumprimento do
preceito legal estatufdo na alinea "f" do inciso III do § 39 do art. 58 da Lei n2 9.504/97.
Lado outro, a natural demora no julgamento do merito da presente lide
eleitoral, em que pese a celeridade do procedimento, mas considerando que 0 ultimo dia
para a efetivac8.0 da medida 0 dia de amanha (29/09/2010), exige a pronta apreciacao por
esta Especializada, sob pena de indireta negativa de prestacao jurisdicional. Essa
circunstancia suficiente para afastar a restricao posta no § 29 do art. 273, CPC, pois 0
direito tutela jurisdicional, de indole constitucional, prepondera sobre regras processuais
que podem levar a sua negacao.

e

a

e

Nesse sentido, precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
Medida cautelar - Tutela antecipada - Programa eleitoral majoritario - Gonsulta
popular de natureza eleitoral • Pedido de tutela antecipada ao recurso especial
para assegurar-Ihe a execu9ao imediata da condena98o imposta de perda de
tempo do partido adversario. a tim de obviar 0 risco de sua ineficacia total e
irreversfvel: proced€mcia.
Tutela antecipada deferida.
(MEDIDA GAUTELAR n!J 1180, Acordao nQ 1180 de 01/10/2002, Relator(a) Min.
JOSE PAULO SEPUL VEDA PERTENGE, Publica9ao: PSESS - Publicado em
Sessao, Data 01/10/2002)

III - DECISAO
Ante 0 exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para, ANTECIPANDO
A TUTELA, DETERMINAR a perda a perda 01 (urn) minuto da propaganda majoritaria
ao cargo de governador da COLIGACAO FORCA DO POVO, na propaganda eleitoral
gratuita na TELEVISAO, no bloco da noite do dis 29 de setembro de 2010.
Notifique-se a representada para os fins do art. 96, §59 , da Lei n2
9.504/97.

Notifique-se a TV Anhanguera.
cumprimento do acima determinado.

cabeca

de

rede.

para integral
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Ap6s, colha-se

m.nlfesta~,~nistet Publico Eleitoral.

PalmaslTO, 29 de setembrp de 2010.
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