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SENTENÇA
I· RELATÓRIO

A Coligação A MUDANÇA QUE A GENTE VÊ e SANDOVAL•. LOBO CARDOSO ajuizaram a
presente representação com pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em face da Coligação A
EXPERIÊNCIA FAZ A MUDANÇA e MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, corn espeque no art. 58 da Lei n•

9.504/97 e art. 5• da Resolução TSE n• 23.404/2013.
Aduzem que na noite do dia 29/09/2014, no horário rese·rvado à propaganda eleitoral
gratuita na televisão (bloco), os representados veicularam propaganda ele·itoral "atribuindo falsamente
ao segundo Representante fato definido como crime, bem como fatos ofensivos à sua reputação,
cirando na opinião publica estados mentais, emocionais e passionais".
Pedem a antecipação da tutela, o direito de resposta de 2'40" (dois minutos e
quarente segundos) na televisão, na propaganda em bloco do período nóturno do dia 1°/10/2014 a ser
veiculado durante a propaganda eleitoral gratuita do candidato a governador Marcelo Miranda, nos
termos do art. 58,§ 3•, 111, da Lei 9·504/97·
A liminar foi concedida para suspender a divulgação da propaganda e por conceder
1(um) minuto para exercício de direito de resposta no dia 1° de outubro no período noturno (fls. 26/29),
conforme decisão referendada na 095' Sessão Ordinária do dia 1°.10.2014 as 17h (fls.30).
Na sua defesa, os recorridos alegam que as mensagens não são caluniosas porque
não caracterizam qualquer ilícito penal; não são injuriosas porquanto não ofendem a honra objetiva do
representante; não difamatórias porque não ofendem a honra subjetiva do requerente; e não são
sabidamente inverídicas (fls.36/56).
Requer ao final seja julgada improcedente a representação, ante a inexistência de
ilícito eleitoral capaz de ensejar direito de resposta requerido.

1

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
REPRESENTAÇÃO N'1264-08.2014.6.27.0000- PALMAS/TO

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou a extinção do
processo ante a perda do objeto (60/61 ).
É o Relatório. Decido.

11- FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais e as co11dições da ação, não há
liminares a serem enfrentadas. Passo a análise do mérito.

kMérJto
Por ocasião da análise do mérito situei a matéria da seguinte maneira:

Os representantes atribuem aos representados a prátiGa de irregularidade Gonsistente
na veiGulação de propaganda eleitoral Gom propósito de disseminar perante a opinião públiGa a ideia de
que o segundo representante Gometeu ilíGitos. maGulando sua honra.
Odireito de resposta é normatizado pela Lei nº 8.504/87 que dispõe em seu art. 58:

Art 58. A partir da escolha de candidatos em cor.•venção. é assegurado o direito de
resposta a candidato. partido ou coligação atingido!( ainda que de forma indireta, por
conceito. imagem ou afirmação caluniosa. difamatória. injuriosa ou sabidamente
inver!dica. difundidos por qualquer veículo de comunicação social
Da análise dos doGumentos aGostados. aliada aos <Jrgumentos esposados na peça na
iniGial e à mídia Gom a propaganda Gombatida. Gonstato a exist!nGia das informações inverfdiGas
apontadas na iniGial.
De outro norte. é Gerto que, Gaso não seja GonGedida a tutela anteGipada requerida, o
gozo do direito pretendido não será possível. eis que o prazo para a veiGulação de propaganda Ghega ao
fim.
O art. 273 do Código de ProGesso Civil. aqui usad[J subsidiariamente, trata da tutela
anteGipada:
Art. 273. Ojuiz poderá, a requerimento da parte. anteGipar. total ou parGialmente. os
efeitos da tutela pretendida no pedido iniGial. desde que, existindo prova inequívoGa. se Gonvença da
verossimilhança da alegação e:

1- haja fundado reGeio de dano irreparável ou de diffGil reparação: ou
11 - fique GaraGterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
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A prova inequívo~a men~ionada pelo artigo supra~itado não é aquela absoluta.
in~ontestável. mas sim aquela ~ontundente. sufi~iente para permitir ao julgador a segurança possível
sobre a existên~ia. ou não. de um fato.
No ~aso sob exame. em um juízo preliminar. estou ~onven~ido que há provas sufi~ientes a
demonstrar a existên~ia dos fatos alegados na ini~ial.
Emais: em razão de tais provas inequívo~as estou convencido da verossimilhança das
alegações formuladas. eis que as normas eleitorais repudiam a vei~ulação de propaganda eleitoral
~ontendo informações sabidamente inverfdi~as. injuriosas. ~aluniosa:; ou difamatórias.
Permitir a vei~ulação da indigitada propaganda pode', ~ausar danos irreparáveis ou. no
mínimo. de difí~il reparação aos representantes. eis que o pleito ~:e avizinha. e o fim da propaganda
eleitoral obrigatória é iminente. Aguardar o julgamento de mérito di! questão é temerário. podendo até
tornar obsoleta qualquer pena imposta.
Nesse sentido. ~ito pre~edente do Tribunal Superior Eleitoral:

#edida cautelar - Tutela antecipada - Programa eleitoral majoritário - Consulta popular
de natureza eleitoral- Pedido de tutela antecipada aa recurso especialpara assegurarlhe a execução imediata da condenação imposta de perda de tempo do partido
adversário, a fim de obviar orisco de sua ineficácia Mal e irreversível procedência.
Tutela antecipada deferida.
(#EDIDA CAUTELAR n!! 118[1 Acórdão n!! 118D de D//ID/2DD2. l?elator(a) #in. JOSÉ PAULO
SEPÚL /IEDA PERTENCE. Publicação: PSESS- Publicado 11m Sessão, Data 0//10/20D2)
111- DECISÃO
Em fa~e do exposto, DEFIRO os pedidos para:
a) determinar aos representados que se abstenham, de exibir a indigitada propaganda
re~haçada:
'\ _

b) ~on~eder. em ante~ipação de tutela. o direito de msposta à ~oligação representante
referente a I (um) minuto na televisão. na propaganda em bloco do período noturno do dia 1º de
outubro de 2014. a qual deverá ser vei~ulado durante a propaganda eleitoral gratuita do candidato
a governador Marcelo Miranda. nos termos do art. 58.§ 3º.111. da Lei nº 9.504/97.
Mantenho o mesmo entendimento.

Na espécie, não subsiste o objeto da presente representa.ção, pois já está encerrada a
propaganda eleitoral gratuita.
Destarte, resta prejudicada a representação, em consequência da perda
superveniente do objeto, tendo em vista que a sua eventual procedência não originará qualquer efeito
prático aos representantes, tampouco a reversão em favor dos representados.
Nesse sentido:
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ELEIÇÕES 2012. PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA. ENQUETE.
1. Encerrado o período eleitoral, restam prejudicados os pedidos de direito de resposta,
sem prejuízo de o interessado recorrer às vias próprias para buscar eventual indenização
que entenda cabível.
2. O agravante não atacou o fundamento do acórdão regional quanto à
incompatibilidade do rito do direito de resposta para fins de apuração de divulgação
irregular de pesquisa eleitoral, a atrair a incidência da Súm~/a n'182 do STJ.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n' 1<i82o, Acórdão de 13/06/2013,
Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE- Diário de justiça eletrônico,
Tomo 122, Data 1/1/2013, Página 39)

Mesmo na eventualidade de existência de segundo turno não haverá como
aproveitar esta representação, uma vez que é pacifico no TSE que, com o fim do programa eleitoral do
primeiro turno, há perda do objeto do direito de resposta requerido neste período:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DIREITO DE RESP()STA. ENCERRAMENTO DO
PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES. PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido

o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das
interesse recursal.

eleições, há perda superveniente do

2. Recurso especial eleitoral prejudicado.
(Recurso Especial Eleitoral n• 542856, Acórdão de 19/10/2010, Re/ator(a) Min. MARCO
AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
19/10/2010)

111 - DECISÃO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito em razão da perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 267, VI do Código de Pro<:esso Civil.
Sem custas e sem verba honorária.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Palmas, 5 de outubro de 2014.

SLAMOUNIER
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