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1- RELATORIO
Trata-se de REPRESENTACAO ELEITORAL par suposta propaganda
eleltoral irregular formulada pela COLIGACAO FORCA DO POVO e CARLOS HENRIQUE
AMORIM em face do SISTEMA DE COMUNICACAO DO TOCANTINS (TV GIRASSOL 
Filial Araguaina) e VANDERLAN GOMES ARAUJO, com fundamento no art 45 c/c art, 96
da Lei nO 9504/97,
Aduzem as representantes que os representados "vem desequ/librando a
campanha ele/toral, mediante a utilizac;{w do canal de televisao, concessao publica, para a
pratica de ataques ofens/vos, d/vulgayao de opiniao contraria ao Representante e
tratamento privilegiado a Siqueira Campos".
Os representantes narram que "no dia 21 de setembro de 2010. no horano
destll1ado ao "Programa Primeira MEw", que tern transmisstjo iniciada as 1300 hs, os Representados
visando ul7lcamente 0 intento elelloreiro no horario referenfe a transmissao do programa, fem
praticac10 toda sorte de abusos e transgressoes, provocando claro desequilfbrio no pie/to eletloral que
5e apro.x/ma, uma vez que de forma direta e negativa manipula 0 eleitorado tocantinense em desfavor
dos representantes, diante de clara e furtiva propaganda eleitoral subliminar negativa realizada
atraves de d/sfarqada matena jornalistica face aos candidatos da Co/igac;ao Representante que
responcJe atl/a/mente pelo Governo do Estado "
Prossegue 0 relato afirmando que os representados infringiram
disposlQaes contidas na norma eleitoral ao divulgarem opiniao contraria e negativa do
candidato a reeleigao, "posto que de forma sistematica tentam causar no eleitora que assiste
aos plOgramas transmitidos pe/os representados estados mentais de que 0 Govemo do
estado seria 0 responsavel por todos os problemas que a popular;ao de Araguaina esta
sofrencfo, principa/mente com a fa/ta de pavimentar;ao asfaltica em determinados bairros, "
Aduz que os representados, de forma sistematica "tentam causar no e/e/tor
que ass/ste aos programas transmitidos pelos representados estados mentals de que 0
Govemo do Estado serla 0 responsavel por todos os problemas que a popu/ayao de
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Araguaina esta sofrendo, principalmente com a falta de pavimentayao asM/fica em
determmados bairros". Defende que not6rio nao ser atribuigao do Estado a pavimentagao
de ruas ou 0 tapume de buraeos.

e

Prossegue seus argumentos em torno do tema posto, citando legislag80 e
)unsprudeneia que entende amparar sua pretensao.
Com a inicial, trouxe midia com a gravagao do programa impugnado e a
respectlva degravaC;ao (05/07).
A limlnar de foi indeferida (fls. 20/26)
Devidamente notificados (fls. 28/29 1 ), 0 SISTEMA DE COMUNICAQAO
DO TOCANTINS S/A (TV GIRASSOL) e VANDERLAN GOMES ARAUJO
compareceram aos autos (fls. 31/40 2 ), alegando, em preliminar, a ilegitimidade pass iva
do segundo representando, ao argumento de que 0 programa Primeira Mao locado ao
segundo representado, sendo que 0 teor das materias divulgadas no programa e de sua
Inteira responsabilidade. Suseita, tambem, em termo de preliminar a auseneia de
degravac;ao que eorresponda com exatidao ao que contido no DVD apresentado.

e

No merito, sustenta, em sintese, que 0 "0 programa oao fez e nao faz
propaganda em prof de nenhuma pessoa, partido e/ou co/igaq8.o, ou seja, apenas traz a
tona fatos re/evantes de interesse socia/".
Invoca em seu favor 0 primado eonstitucional que garante 0 direito a
livre expressao e manifestagao, bem como a liberdade de informag80 jornalistica em
qualquer veiculo de eomunieag80 social, vedada a censura.
Requer 0 acatamento das preliminares ou, aeaso superadas, a
Improcedeneia do pedido exordial.
Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela improcedencia da representagao.

II - FUNDAMENTACAO

Sem razao a parte requerida ao formular a preliminar de ilegitimidade
passiva do representado VANDERLAN GOMES ARAUJO, posta que, de ofieio, na
decisao Ii minar, Ja reeonheci a iJegitimidade do reu e extingui 0 feito sem resolug13o do
merito em relagao a ele.
Tambem nao prospera a reciamag80 quanto ao teor da degravagao
apresentada, sob fundamento de nao corresponder ao teor do programa veiculado. E que
o representado limita-se a afirma90es genericas, nao apontando. especificamente, um
ponto em que tem ocorrido a irregularidade.
No mento, por ocasiao da analise do pedido de liminar, situei a questao
da seguinte maneira:

o trecho ;mpugnado tern ° seguinte teor:
DIi' ./,' "'/elllh!"" dl' '(110. ,is In.·'~ horus.
_'s./" sc'lt'lIIhl"(J ,It' _'1)/0. ,is IIJ51) h()nl.,.
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Tempo: 20:57
Vander/an
Vila Goias 0 asfa/to chegou ai ou nao. Magna Cava/cante?
Magna

E isso

ai Vander/an. Nos fa/amos aqui da Vila Goias. Nos viemos ate aqui
para conferir se as a((oes e as obras que estao sendo anunciadas em um
panfleto que esta sendo distribuido em toda a cidade de Araguaina. se
rea/mente esM sendo desenvolvido por aqui por este setor
En trevistado
Ate agora amda nao chegou por aqui nao. Estamos esperando. Fa9a como
diga .. ja saiu um. um mandata de prefeifo. entrou outro e ate agora nada
pra nos aqui. Estamos esperando. A Vila Goias, necesslla disso ai. Ai se
voces forem fIImando daqui pra aco/a e s6 areia. Acola os carros passam €I a
maior /uta E fa((o comigo... os menmos que estao achando bom porque tfjo
ganhando gorjeta desatolando carro no final dessa rua aqui. onde eu moro.
Magna
O/ha. esse panfleto aqui €I
do Governo do Estado anunciando que ta fazendo
esse traba/ho aqUl La pra Pa/mas, 0 pessoa/ que pega esse fo/heto aqui /a
pra oufros setores de Araguafna e/es acreditam que essa obra ta sendo
fefta aqui. Que aqUl ta tendo essa pavimentat;ao asfa/tica
En tre vis tado
Nao. Aquf ainda nao ta feito Mio. Tit desse jeffo aqui que todo mundo ta
vendo. como voces mesmo pode fIImar. pode ve
Magna
As chuvas Bstao se aproximando
Entrevistado
E nada ta sendo feito aqui pe/a nossa Vila Goitls
Magna
o que voce acha desse panfleto que fa sendo distribuido. dlzendo que a obra
ta sendo (eita?
Entrevistado
E eu acho que

0

que ta escrito af. na rea/idade aqui pra nos nao ta tendo ne.

Entrevistado
Assim e propaganda enganosa ne, porque inte agora vem gente ai mede as
ruas. mas ate agora pelo menos assim obra nunca apareceu nao.
Magna

E menllra?
En tre vis tado
E mentira.
Magna
E como

e que fa

0

setor?

Entrevistado
o setor ta 56 a poelfa. s6 0 buraco, s6 0 mato. 0 setor mesmo ali que au
moro. 0 setor proximo, Vila Santa Rita ne. fa pracario as ruas. fa precario.

3
JUIZ

Federal Jose Godinho Filho
Relalor

.1,(

JUSTI<;A ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
REPRESENTACAO 1553·77.2010.6.27.0000· PALMASITO

Magna
Ate agora nada de obras?
En tre vis ta do
Nada de obras. Nao limpam cMo, nao passa maquina limpando nada. Nao
tem nada de obras. s6 propaganda, enganosa amda.
Entrevistado
povo agora s6 propaganda

o

Magna
Que propaganda que

0

senhor sabe?

Entrevistado
Propaganda polit/ca. Toda vez que vem um politico, quando e/e passar vai
fazer e ate hOje flaO apareceu quem far;a.
Magna
Voce ja tomou conhecimento desse panfleto aqui? Que diz, e um panfleto do
govemo do Estado que diz que .. 0 Tocantins, Araguafna esta vlvendo um
novo Tocantlns com obras e agoes. E que aqui na Vila Golas, esta sendo
pavimentada
Entre vis tado
Aqui ta sendo e delxada. Ninguem lembra da Vila Goias, s6 /embra agora em
tempo da pofittca
Vanderlan
Estou abnndo espaqo ai para que as autoridades se pronunciem a respelto.
Porque ta no panfleto a/ ne, a construr;ao, a pavimentaqao asfa/tica da Vila
GOlE3S e ate agora pelo que se ve na reportagem nenhum palma de asfalto na
Vila Goias.
A materia de (undo esM tratada no art. 45 da lei nO 9,504197:
Art. 45. A partir de 1° de julho do ano da eleh;ao, e vedado as
emissoras de radio e televisao, em sua programafao normal e
noticiario:
I transmltir ainda que sob a forma de entrevista jomalistica, imagens de
rea/iz8(;ao de pesquisa ou qualquer ~Utro tipo de consulta popular de
natureza eledoral em que seja posslvel identificar 0 entrevistado ou em que
haJa manipu/agao de dedos,
/I - usar trucagem, montagem ou outro recurso de audio ou video que, de
qua/quer forma, degradem ou ridicularizem candida to, partido ou co/igagao,
ou produzir ou veicular programa com esse efe/to;
1/1 • veicular propaganda pOlitica OU difundir opiniao favoravel ou
contraria a candidato. partido, coligacao, a seus 6rgaos ou
representantes;
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligacao;
V - veicular ou divulgar fllmes, nove/as, mlnisseries ou qualquer outro
programa com a/usao ou critica a candidato ou partido politico, mesmo que
dlssimuladamente, exceto programas joma/lst/cos ou debates politicos;
VI divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em
convenqao. atnda quando preexistente, inclusive se coinc/dente com 0
nome do candldato ou com a vanar;ao nominal par ele adotada. Sendo 0
nome do programa 0 mesmo que 0 do candidato, fica proibida a sua
dlvulgar.;ao, sob pena de cancela men to do respectivo registro.
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e vedado, ainda. as emissoras
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato esco/hido
em conveng80. (Redag8o dada pe/a Lei n° 11. 300, de 2006)
§ 2° Sem prejuizo do disposto no paragrafo UnfCO do art. 55. !!
§ 1° A partir do resultado da convengt.io,

inobservancia do disposto neste artigo sujeita a emissora ao
pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR. dupJicada
em caso de reincidfmcia.
§ 3° (Revogado pe/a Lei nO 12.034, de 2009)
§ 4° Entende-se par trucagem todo e qua/quer efeito realizado em audio ou
video que degradar ou ridicularizar candida to. partido polftico ou coligar;80.
ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer
candidato. partido politico ou co/igag80. (Inclufdo pela Lei nO 12.034, de
2009)
§ 5° Entende-se por montagem toda e qualquer jungBo de registros de
audio ou video que degradar ou ridicu/arizar candida to. partido politico ou
collgag80. au que desvirtuar a rea/idade e beneficiar ou prejudicar qua/quer
candidato. partido politico OU coligar;ao. (Incluido pela Lei nO 12.034. de
2009)
§ 6° E permitido ao partido politico uti/izar na propaganda eleitoral de seus
candidatos em ambito regional. inclusive no horario elei/oral gratuito. a
Imagem e a voz de candidato ou militante de partido politico que integre a
sua cOligagao em ambito nacional. (Inc/uido pe/a Lei n° 12.034. de 2009)"

No mesmo sentido,
Superior Eleitoral. verbis:

a Resolur;ao nO 23.1911209, do Tribunal

"Art. 28. A partir de 1° de julho de 2010, e vedado as emissoras de radio
e te/evisao, em sua programaqao normal e noticiario (Lei nO 9.504197, art.
45, I a VI):
/ - transmitir. ainda que sob a forma de entrevista joma//stlca, imagens de
realizaqao de pesquisa ou qualquer outro tipo de consu/ta popular de
natureza e/eitoral em que seja poss/vel identificar 0 entrevistado ou em que
haja mal7lpula9ao de dados;
/I - usaI' trucagem montagem ou outro recurso de audio ou video que. de
qua/quer forma, degradem ou ridicu/arizem candidato, partido politico ou
coligaqao, bem como produzir ou veicu/ar programa com esse efeito;
1/1 - veicular propaganda politica au difundir opiniao favoravel ou

contraria a candidata, partido politico ou coliga~ao, a seus orgiios ou
representantes;
IV - dar tratamento privileglado a candida to, partido politico au
coligac;ao;
V
veicular ou divulgar filmes, nove/as, minisseries ou qualquer outro
programa com alusao ou critica a candidato ou partido politico. mesmo que
dissimuladamente. exceto programas jornalisticos ou debates politicos.
VI - divu/gar nome de programa que se refira a candidato escolhido em
convengao, ainda quando preexistente. inclusive se coincidente com a nome
do candidato ou 0 nome pOl' e/e indica do para uso na uma e/etronica. e.
sendo a nome do programa 0 mesmo que 0 do candida to, fica proibida a sua
dlVu/ga9fJo. sob pena de cance/amento do respectivo registro.
§ 1° A partIr do resu/tado da convem;ao,
vedado. ainda, as emissoras
transmit/{ programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em
conven980 (Lei nO 9.504197. art. 45. § 1°)
§ 2° Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em audio ou
video que degradar ou ridieularizar candida to, partido politico ou coligaqao. au
que desvlrtuar a rea/idade e beneficiar ou prejudicar qua/quer candidato,
partido POlitICO ou co/igaqao (Lei n° 9.504197, art 45. § 4°)
§ 3° Entende-se por montagem toda e qua/quer junq!Jo de registras de audio
au video que degradar ou ndicu/arizar candidato, partido politico ou co/igar;ao,
ou que desvirtuar a realidade e beneflclar ou prejudicar qualquer candida to,

e
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partido politico ou coligar;ao (LeI nO 9.504197, art 45, § 5°)

§ 4° Sem prejuizo do disposto no paragrafo {mico do art. 45 desta
resolu~ao, a inobservfmcia do disposto neste artigo sujeita a emissora
ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (v;nte e um mil
duzentos e oitenta e dois reaisj a R$ 106.410,00 (cento e seis mil
quatrocentos e dez reaisj, dupUcada em caso de reincidimcia (Lei n°
9.504197, art. 45, § 20).
H

Conforme se extrai dos dispositivos transcritos, cristalino que 0 art.
45 da Lei nO 9.504197 e 0 art. 28 da Resolur;tw nO 23.191/2009
estabelecem vedar;oes as emissoras de radio e televisao quanta a
veicular;ao, em sua programar;ao normal e de noticiario, de propaganda
pOJitica ou difusao de opiniao favoravel ou contraria a candidato, partido
politico ou coligar;ao e a seus orgaos ou representantes, impondo
aquelas que 0 infringirem multa pecuniaria.
Importa esclarece que 0 Supremo Tribunal Federal referendou !iminar
concedida pelo Min. Ayres Britto na ADI 445/DF para suspender as normas
do inciso /I e da segunda parte do inciso III, ambos do art. 45. bem como,
por arrastamento. dos §§ 4° e 5° do mesmo artigo, todos da Lei 9.504/97.
"Concluiu-se se,. possive!, no curso do processo eleitora/, 0 exercicio
do direito de critica, de opiniao, mesmo que contundente. pelos meios
de comunicar;ao social por radiodifusao, estando vedado 0 patrocinio
de candidatura. Acentuou-se, ademais, que a dign/dade da pessoa
humana ja estaria tutelada pelo Codigo Penal, que criminaliza as
ofensas a honra caracterizadoras de calimia, de injuria e de
difamar;ao, e pelo Codigo Eleitoral. Par fim, aduziu-se que, durante 0
per/odo eleitora/, a lib erda de de imprensa deveria ser maior. haja vista
ser 0 momento em que a cidadao mais precisa de plenitude de
informar;ao e desta com qua/idade ..,J
Contudo, permanece vedado as emissoras de radio e televisao a
divulgar;ao de propaganda politica, alnda que travestlda de reportagem
jomallstlca, desde que evidente excluslvo animo de promover determinado
candidato ou grupo politico.
A questao posta nos autos gira em tomo da postura do
apresentador VANDERLAN GOMES ARAUJO frente a materia
relacionada a pavimentar;ao da Vila Goias.

o primeiro aspecto a ser considerado e que a reportagem se baseia
em panfletos distrlbuidos na cidade de Araguaina e Palmas, no qual foi
anunciado que a obra em questao estaria em andamento. Ao que se
percebe, esse panfletos constituem material de campanha da propria
coligac;ao autora. que busca a reeleir;ao do atual Govenador do Estado,
o que 5e comprova em razao de constar 0 numero 15 no impresso.

Lado outro, a coligar;ao representante nao impugna a informar;EW
dada pela reporter aos entrevistados, no sent/do de que 0 panfleto
distrlbuido registra que a pavimentar;ao esta em execur;aao. De fatQ, ao
que parece lendo 0 panfleto, a rep6ner narra a um entrevistado:
"Aragua ina esta vivendo um novo Tocantins com obras e ar;6es. E que
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aqui na Vila Goias esM sendo pavimentada".

E sobre essa premissa, portanto, que a materia deve ser abordada.
ou seja, reportagem realizada tendo como base panfleto distribuido pela
propria coligac;ao represent ante onde informa, entre outros beneficios ao
Tocantins, a realizar;ao da pavimentar;ao asfaltica na Vila Goias."
Sob esse aspecto. concluo que a atuac;ao do apresentador nao
desbordoLl do legitimo direito de informar e, com ISSO, incidiu em alguma
proibiC;80 legal. especialmente. 0 que dispoe 0 art. 45 da Lei nO 9.504197.
EstoLl que nao houve qualquer excesso no programa ou mensagem
subliminar contra ria a candidatura de qualquer politico a exigir reprimenda
desta Especializada. Em nenhum momento a reporter prelende induzir 0
entre vista do a acreditar que a responsabilidade pela pavimentar;ao
asfaltica de Araguaina e do Govemo estadual, mas apenas trabalha sua
reportagem a partir de panfleto da coligar;ao autora onde afirma a
realizac;ao dessa obra Reitero que nao ha impugnar;ao especifica quanto
ao conteudo do impresso, ate porque poderia a representante te-Io trazido
aos autos para subsidiar suas alegac;oes.
Noticias que tem como proposito denunciar problemas SOCialS e
criticar a adminislrac;ao publica fortalecem a democracia e auxiliam l1a
fiscalizaC;ao dos atos administrativos, nao caracterizando propaganda
eleitoralantecipada negaliva. (Representac;ao n° 4833, acordao nO 4833 de
1410912006, Relalor( a) Marco Anthony Stevenson Villas Boas, Publicar;ao:
OJ - oiario de Justir;a. Tomo 1592, Data 2510912006, Pagina 8-4).
Os atos regular de govemo nao estao indenes de critica na
programac;ao normal das televisoes. Ao contrario, e peffe/tamente viavel e
adequado. A coisa publica e de interesse publico, e como tal, esta e tem
de estar, em geral. exposta ao conhecimento publico. Nesse sentido, ja
decidiu 0 Tribunal Superior Eleitoral que "0 art. 45 da Lei nO 9.504197 nao
impede que emissoras de radio elou televisao critiquem a atuar;ao de
chefe do Executlvo. mesmo que candidato a reeleir;ao, desde que a
opiniao contrana se refira a ate regular de govemo e nao if sua campanha
eleitorat"

e

Sob pena de grave afronta a um dos pi/ares da democracia, que a
garanlta constitucional da liberdade de informac;ao e expressao (eF, art. 50,
incisos IX e XIV). nao e possivel impedir que os org80s de imprensa
divulguem e tratem de temas de interesse de loda a sociedade, ainda que
tal divulgar;ao cuide de assunto sensivel ou desabonador para seu
responsavel. Apenaf a a(ividade da imprensa no caso especffico n[1O teria
o condao de reprimir propaganda eleitoral irregular, mas somente
alcanc;aria 0 nefasto resultado de censura a abordagem de fatos publicos
que repercutem e dizem respeito diretamenle if AdminislraC;80 Publica.
Assim, conclui-se que. em verdade, 0 que houve foi, lao so, 0
exercicio do dire ito de Informar, sem excesso que 0 pudesse transmudar
para propaganda po/ftica negativa ou positive.
RI t i h,( , I \1'1(1 \1 11.1111 II< \1 11" I ~7~\,ordi1\) II" 21 ~7~ ,I.; 2<)IO~i211(J, ReIU\<lr(<1l Mill. I'IRN,\NI)() NI:Vr\ D ..\ SILV:\.
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Mantenho 0 mesmo entendimento.

III - DECISAo

Ante 0 exposto, acolhendo 0 parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE
A REPRESENTACAo, extinguindo 0 feito com resoluc;:ao do merito, nos termos do inciso I
do art 269 do C6digo de Processo Civil.
Sem custas e sem verba honoraria.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
Palmas/TO, 30 de setembro de 2010.
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