Publ~.ado

no PLACA~D do TRE·TO
em.2'110q, f O.as11..hS() in

(Paulo (
ue.s artfoso
JUSTICA ELEITORAL
. lentl' (hetia Se~.!io de
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCA~1I9o t' PubJjca~6l's
• ~ tlJGIN I SJ! f TRE-TO

REPRESENTAfAO nil 1532-04.2010.6.27.0000
Procedencia

Palmas

Representantes
Advogado

COLlGAQAO FORQA DO POVO
CARLOS HENRIQUE GAGUIM
Dr. Sergio Rodrigo do Vale

Representado

COLlGAQAO TOCANTINS LEVADO A SERIO

Advogado

Dr. Eduardo Mantovani e outro

Relator

Juiz Federal JOSE GODINHO FILHO

TO

1- RELATORIO
Trata-se de REPRESENTACAO (DIREITO DE RESPOSTA), com pedido
de liminar, por suposta ofens a a honra, formulada pela COLIGACAO FORCA DO POVO e
CARLOS HENRIQUE GAGUIM em tace da COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO,
com fundamento no art. 58 da Lei nQ 9.504/97,
Narram os auto res que "no horario destinado as insef(;6es, tanto no radio
quanto na televis80 (Palmas, Araguaina e Gurupi), na data de 21109/2010, a representada
postou material ofensivo e inveridico, infringindo a legisla980 de regencia".
Asseveram que "a propaganda veicula materia divulgada no Jomal
Anhanguera, que contem materia sabidamente inveridica, da qual os Representados tem
ciencia das inverdades, haja vista que a propaganda pautada em material publicado no
site www.estado.com.br. que diverge por completo. J1

e

Cita legisla<;:ao e jurisprudencia que entende amparar seus argumentos.
Sustenta a presenc;a da fumac;a do born direito e do perigo da demora,
razao por que requer "seja deferida liminar, inaudita altera pars, para retirada imediata da
propaganda atacada",
Requer, tambem, a notificaC;80 dos representados para, querendo,
apresentarem defesa nos termos do §2Q do art. 58 da Lei nil 9.504/97.
Por tim, requer seja julgado procedente 0 pedido "concedendo aos
requerentes 0 direito de resposta a ser veiculado na propaganda eleitoral atraves de
inser90es do representado, com tempo de 2 minutos na TV Anhanguera de Palmas, 2
minutos na TV Jovem Palmas de Palmas, 3 minutos da TV Bandeirantes, 1 minuto na TV
Capital, 3 minutos na TV Anhanguera de Gurupi, 3 minutos da TV Girassol de Gurupi, 3
minutos no SBT de Gurupi, 1 minuto na TV Anhanguera de Araguain ,1m uto na TV
Bandeirantes de Araguaina e 1 minuto na REDESA T de Araguaina; m s 2 min os n adio
"c" e tie"
Jovem Palmas FM 14,7 e 1 minuto na radio 96,1 FM, nos term os da ei (arl. 15
t
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da ResiTSE 23.193)."
Com a inicial, vieram DVD's contendo a gravacao das inserc6es
questionadas e trecho do Jornal Anhanguera do dia 20109/2010, bern como as respectivas
degravac6es (fls. 10), relatorio de fiscalizacao (fI.11), alem dos documentos de fls. 12/17.
A liminar foi deferida (fls. 22/26), 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.
As redes de televisao e radios foram notificadas, respectivamente. as fls.

28/46 e 49/98.
Notificada (fls. 97V/98) 1 , a COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO
trouxe sua resposta as fls. 100/1132 , ocasiao em que requer a revogacao da medida liminar
concedida, sob 0 argumento principal de que se trata de fato publico e notorio, divulgado em
varios jornais do pais.
No merito, defende que nao houve veiculacao de fato inveridico, una
medida em que a materia veiculada nas inseryoes foram extraidas de materia jornalfstica
destacada no site" do jornal a Estadao.

a

Embora tenha havido retratacao da TV Anhanguera quanto afirmacao de
que 0 Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo havia confirm ado a participacao do
governador Carlos Gaguim nos fatos. a mesma emissora ja veiculou novas materias sobre 0
caso, inclusive informando 0 envolvimento do governador do Estado.
Prossegue, "durante os dias que se seguiram, novas informayoes sobre 0
caso foram surgindo, todas /igando 0 ilustre candida to, ora representante, ao grupo de
fraudadores de licitayao preso no Estado de Sao Paulo'~
Cita diversas publicac6es na imprensa nacional sobre os fatos.
Ao final, requer a improcedencia da inicial, acostando com a resposta os
documentos de fls. 114/151.
Com vista dos autos 0 Ministerio
improcedencia do pedido de direito de resposta.

Publico

Eleitoral

opinou

pela

11- FUNDAMENTACAO

Presentes os pressupostos processuais e as condic6es da acao, nao
havendo preliminares a serem enfrentadas, pas so analise do merito.
A vexata quaestio esta no fato de, segundo os representantes. a
representada, no horario destinado as inserc6es, tanto no radio quanto na televisao
(Palmas, Araguaina e Gurupi), na data de 21/09/2010, a representada postou material
ofensivo e inveridico. infringindo a legisiacao de regencia.
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o trecho impugnado foi acostado afl. 10, e tern os seguintes dizeres:
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Em 24109(2010.
.: Em 2510912010.
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as 17 horas
as 16:43 horas
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Apresentador do jornal Anhaguera: [30s]
o Jomal 0 Estadao pub/icou neste sabado uma a~ao da policia de Sao Paulo para
acabar com uma organizat;ao criminosa de fraudes em licitat;oes. Um esquema
que envolveria politicoS e empresarios. 0 Govemador do Tocantins Carlos
Gaguim aparece nas investigat;6es. Segundo a materia ele teria sido f/agrado com
homens acusados pelo crime em um hotel de Sao Paulo.
Imagem: (caracteres branco clfundo preto)
'~s investigat;6es do grupo de atuat;ao especial de combate ao crime organizado
do ministerio publico continuam ... "
A respeito do exercicio de direito de resposta , no horario eleitoral gratuito, a
Lei nQ 9.504/97 disp6e em seu art. 58, verbis:

"Art. 58, A partir da escolha de candidatos em convent;ao, e assegurado 0 direito
de resposta a candidato, partido ou coligat;ao atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmat;ao caluniosa, difamatoria, injuriosa ou
sabidamente inverfdica, difundidos por qualquer vefculo de comunicat;ao social.
§ 19, 0 ofendido, ou seu representante legal, podera pedir 0 exercicio do direito de
resposta Justit;a Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculat;ao
da ofensa:
I· vinte e quatro horas, quando se tratar do horario eleitora/ gratuito;
(. ..)
§ 2 11, Recebido 0 pedido, a Justit;a Eleitoral 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 formulat;ao do pedido.
§ 311, Observar-se-ao, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
re/ativo a ofensa veiculada:
(...)
11/ - no horario e/eitoral gratuito:
a) 0 ofen dido usara, para a resposta, tempo igua/ ao da ofensa, nunca inferior,
porem, a um minuto;
b) a resposta sera veiculada no horario destin ado ao partido ou cOligat;ao
responsavel pela ofensa, devendo necessar/amente dirigir-se aos fatos nela
veicu/ados;
c) se 0 tempo reservado ao partido ou coligat;8.o responsavel pela ofensa for
inferior a um minuto, a resposta sera levada ao ar tantas vezes quantas sejam
necessarias para a sua complementat;ao;
d) deferido 0 pedido para resposta, a em iss ora geradora e 0 partido ou coliga<;8.o
ating/dos deverao ser notificados imediatamente da dec/sao, na qual deverao estar
indicados quais os periodos. diumo ou notumo, para a veiculat;ao da resposta,
que devera ter lugar no inicio do programa do partido ou coligat;ao;
e) 0 meio magnetico com a resposta devera ser entregue a emissora geradora, ate
trinta e seis horas apos a ciimcia da decisao, para veicula<;ao no programa
subseqiiente do partido ou coligat;ao em cujo horario se praticou a ofensa;
f) se 0 ofendido for candida to, partido ou coligat;ao que tenha usado 0 tempo
conced/do sem responder aos fatos veiculados na ofensa, tera subtrafdo tempo
Idimtico do respectivo programa eleitoral: tratando-se de terceiros, ficarao sujeitos
suspensao de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e multa no
valor de duas mil a cinco mil UFIR.

a

a

a

(. . .)
§ 4 11 Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparat;ao dentro dos
prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores, a resposta sera divulgada nos
horarios que a Justi<;a Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas
anteriores ao pleito, em termos e forma previa mente aprovados, drt
dO a nao
ensejar trtiJplica.
/,/
§ 5 11 Da decisao sobre 0 exerc/cio do direito de respos,u{ cabe re urso as
instancias superiores, em vinte e quatro horas da data
sua pub/i faO em
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cart6rio ou sessao, assegurado ao recorrido oferecer contra-razoes em igual
prazo, a contar da sua notificar;iio.
(. .. )"

Segundo Padre Antonio Vieira, "E coisa tao natural 0 responder, que ate os
penhascos duros respondem, e para as vozes tem eco. Pelo contrario, e tao grande
violencia nao responder, que aos que nasceram mudos fez a natureza tambem surdos,
pc:rque se ouvissem, e nao pudessem responder, rebentariam de dor?"
CONEGLlAN, citando a Enciclopedia Saraiva de Direito, averba que direito
de resposta e 0: "Direito que tem toda pessoa acusada ou ofendida em publica9ao feita em
jomal ou periodico ou em transmissiio de radiodifusao,ou a respeito da qual os meios de
informar;iio e divulgar;ao veicularem fato inveridico ou erroneo, de dar a de vida resposta ou
ratificar a informar;ao, a qual, espontaneamente ou por determina9iio judicial, devera ser
pub/icada pelo mesmo veiculo e gratuitamente.,4
No mesmo sentido, extrai-se do Dicionario juridico, de Maria Helena Diniz,
que 0 "Oireito de resposta e 0 concedido aquele contra quem fo; publicado algo inveridico,
em periodico, jomal ou em transmissiio de radiodifusao, de dar, no mesmo veiculo e
gratuitamente, a resposta devida, retificando a informa9ao, reba tendo as criticas ou as
falsas not/cias,n.
Em verdade, 0 que gera 0 direito de resposta e a ofens a a honra e a
intimidade. Assim, 0 direito de res posta esta ligado diretamente ao direito fundamental
honra e intimidade. A par disso, direito fundamental que e, merece a maxima protec;ao, sem,
todavia, cair na pecha da censura ou do cerceamento do direito de informar, ambos,
tambem, direitos fundamentais.

a

Estamos vivendo uma quadra em que todo e qualquer abespinhamento
(aborrecimento, agastamento etc) da ensanchas (oportunidade, ensejo) a pedidos de direito
de resposta.
Entretanto, simples desconforto, nao justifica 0 direito de resposta. E certo
que, em epocas de eleic;6es, uma avalanche de pedidos de direito de resposta aportam nos
Tribunais. Todavia, nao se pode impressionar com isso. Os pedidos de direito de resposta, a
maioria das vezes. sao desvestidos do substrato necessario para ensejar 0 seu deferimento.

E sabido e consabido que a parte que invocar direito de res posta deve
demonstrar categoricamente que foi abalado em sua honra, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirma~ao caluniosa, difamat6ria, injuriosa ou sabidamente
inveridica, difundidos por qualquer veiculo de comunicac;ao sociaL
Outrossim, conforme liC;ao de CONEGLlAN, 0 "homem publico,
principalmente 0 que esta no exercicio do poder de administrar;ao, ou aquele que se
submete ao crivo de uma eleir;ao, fica sujeito a criticas mais acerbas e mais generalizadas.
Muitas vezes, essa critica e injusta, mas nao chega a caracterizar injuria ou difama9ao'i'.

No caso concreto, ao decidir 0 pedido liminar, determinei a suspensao da
propaganda por entender que, a partir da retratac;ao da TV Anhanguera no dia 20.09.2010, a
mesma estava irregular, pOis sua repercussao fora feita com base em reportagem da pr6pria

""'-,

i

. Canas de Padre Am(mio Vit:ira: Circular a varios nobres de Portugal (Vieira:Bahia. aos 31.7.1694)
J COr\EGLIAN. Olivar. Propaganda EleitoraL Curiliba:Jurua. 2004, p. 219.
, In: DINIZ. Maria Helena. DiclOnarioJuridico. Slio Paulo: Saraiv3, 1998. v. 2. p. 158 .
•. CONEGLIAN. Olivar. Propaganda Eleitoral. Curitiba:Jurua. 2004. p. 219.
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TV Anhanguera do dia 18.09.2010. Assim, como a emissora de TV fez a corre<;ao da
materia anterior, nao havia sustenta<;ao para manter a divulga<;ao da propaganda eleitoral,
como vinha acontecendo.
Alem do mais, em nota oficial (fls. 12116), 0 Ministerio Publico paulista
esclareceu que nao fez qualquer men<;ao ao nome do Governador Carlos Gaguim nas
investiga<;6es sobre 0 esquema de fraudes em licita<;6es publicas. Portanto, sob esse
prisma, tive por inquestionavel e sabidamente inverfdica a notfcia divulgada na propaganda
eleitoral da coligar;ao representada.
A situac;ao atual e outra.
Ha diversas outras fontes de divulga<;:ao da materia, inclusive uma
reportagem da TV Campinas - Rede Globo (autos 1640-33.2010.6.27.0000, minha
relatoria), da qual nao consta qualquer informac;ao de que haja retificac;ao ou retratac;ao do
meio de comunica<;:ao (TV Campinas).
Tambem a parte autora desincumbiu-se do seu onus em demonstrar que
diversos outros vefculos tambem ja repercutiram a materia, inclusive com dados mais
concretos sobre os fatos, inclusive com refer€mcia ao relat6rio de investiga<;ao (fls. 48/85).
Assim, trata-se de materia jornalistica repercutida na propaganda eleitoral,
o que nao e vedado pela legislagao eleitoral.
Sobre esse aspecto nao vejo razao para suspender a propaganda
inquinada de ilegal. Ela aparenta atender os preceitos legais. A divulgac;ao de materia
publicada na imprensa nacional e local, noticiando at os envolvendo governador nao
constitui, por si s6, propaganda eleitoral ilfcita.

III - DECISAO
Ante 0 exposto, acolhendo parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE 0
pedido de direito de resposta formulado nesta representa<;:ao.
Por conseqOencia. REVOGO A LlMINAR concedida as fls. 22126.
Sem custas e sem verba honoraria.
Publique-se. Intimem-se. cumpr~~e,~
~..

///

PalmaslTO. 29 de setemo/<' de 2010.
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