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TO

1- RELAT6RI0
Trata-se de REPRESENTACAO (DIREITO DE RESPOSTA). com pedido
de liminar, por suposta divulgar;ao de informar;oes sabidamente inverfdica, formulada por
JOAO BATISTA DE JESUS RIBEIRO em face da COLIGACAO FORCA DO POVO e de
PAULO SARDINHA MOURAO, com fundamento no art. 58 da Lei niil 9.504/97.
Aduz 0 representante Que a "representada em seu programa eleitoral
exibido no periodo da tarde, em 22109110, no horario reservado a Senador Paulo Mourao,
que foi ao ar a partir das 13h, veiculou materia a respeito dos representantes contendo
informa9i5es sabldamente Inveridicas".
Argumenta que a "materia traz notfcia inverfdlca de que foi 0 candida to
Paulo Mourao que convenceu 0 Presidente Lula construir um trecho da ferro via Norte-Sui.
que /iga 0 patio multimodal de Porto Nacional ao de Colinas, que, segundo a propaganda,
'Uma obra que so foi possivel qracas ao empgnho de Paulo Mourao', quando, na
realidade, esta obra ja estava pre vista em seu projeto original, que, e publico e notorio, nao
fol de autoria do candidato a Senado, sendo esta afirma9ao inverfdica".
Asssevera que a propaganda traz "outra imputa9ao em face do
representante quando imputa a este a pecha de criminoso, caluniando, dlfamando e
injuriando sua pessoa, quando afirmou: 'E voces sabem quem ests com Siqueira?
Cuidado! Joao Ribeiro 0 senador do SIquelra, /A foi denunciado pels Procuradoria
Geral da Republics por trabslho escravo. Submeter trabalhadores condifBo anAloga
de escravidao crime"'. Sem, todavia, informar Que "0 representante havia sido inocentado
da pratica deste i/fcito pela 2§ Turma do Egregio Tribunal Regional do Trabalho da 8iJ
Regiao. Be/em do Para - PA, atraves do Processo n. 611.2004-118-08·00-2, conforme
documento em anexo, sendo, pois, inveridica a afirmay80 do candidato da representada de
que 0 representante submetera traba/hadores condi980 de escravo':

a

e

a

e

ficha
atar de
I Paulo Mourilo; "Dium que silo ficha limpa, silo fichas encardidas. Nem ficha s
limpa fichus'"
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informacao inveridica, posto que, nao houve Impugnacao de Registro de Candidatura do
representante com fulcro na Lei Complementar nQ 135/10 - conhecida como Lei da Ficha
Limpa.
Defende que no programa se cometeu ilfcitos eleitorais, denegrindo a
imagem do representante, e enaltecendo a do representado.
Citam

legisiacao

e

jurisprudencia

que

entendem

amparar

seus

argumentos.
Sustentam a presenca da fumaca do born direito e do perigo da demora,
razao p~r que requer a concessao de "medida /lminar inaudita altera pars para que seja
determinado os representados que se abstenham, imedia tam ente, de veieular todo e
qua/quer material semelhante ao juntado nesta at;ao, impedindo-o ainda de efetuar novas
veieulat;oes, sejam na TV, no programa em b/oeo ou insert;oes, ou mesmo no radio eom as
mater/as meneionadas, bem eomo a imediata proibit;ao irrestrita de novas edit;oes e
veieu/at;oes pela representada ou quaisquer outros
seu mando, de materias iguais ou
seme/hantes a ora impugnada, adverlindo-os, sob as penas da lei, em easo de nao
eumprimento da deeisao".

a

Requerem a notificacao dos representados para, querendo, apresentarem
defesas.
Requerem, tambam, seja julgada procedente a representacao
"reeonheeendo-se a pratiea de divulgat;ao de informat;oes sabidamente inveridieas sobre 0
represente a fim de prejudiea-Io, eonfundindo 0 ele/torado, induzindo-os em erro, ensejando
a eoneessao do direito de resposta aos representantes nos termos em que se verifieou a
ofensa, provendo a representat;iio. para assim eondenar os representados
perda do
programa em bloeo seguinte, conforme previsto no § 1f! do arlo 42 da Resolut;iio do TSE nf!
23.19112010, ou, alternativamente, a aplieat;iio da penalidade prevista no paragrafo unfco do
art. 45 do mesmo Diploma, que estabeleee a 'perda de tempo equivalente ao dobro do
usado na pratiea do ilfeito', niio inferior a 1 (um) minuto, tomando-se por analogia 0 teor do
arlo 58, § 3 Q, III, 'a'da Lei n9 9.504/97".

a

Com a inicial, veio DVD com a gravacao do programa questionado, bern
como a degravacao do mesmo, fls. 16/18.
A liminar foi deferida (fls. 26/31) para determinar que os representados se
abstenham de divulgar, doravante, a propaganda eleitoral contida na inicial, especialmente 0
trecho 03:33 a 03:49, veiculado a partir das 13 horas do dia 22.09.2010, proibindo-os ainda
de produzirem e divulgarem novas propagandas nos mesmos moldes em que ora
impugnada.
Regularmente notificados (fls. 34-v/35), os representados trouxeram a
res posta conjunta de fls. (fls. 104/108). alegando. preliminarmente, a inepcia da inicial, por
haver cumulacao de pedidos (perda de tempo e direito de resposta), tratando-se de pedidos
incompativeis.
Quanto ao marito, sustentam em seu favor que "existe sim inquerito no
Supremo Tribunal Federal no qual 0 representado esta sendo indieiado pela pr,;g,;'Uf'~'ip.
capitulado no art. 149 do C6digo Penal, conforme se extrai dO Inquerito n g 131"" P
nao ha inverdade nessa afirmacao.
Defende tambem que "a propaganda niio diz que 0 re resentant
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e

e

suja, ao contrario, diz que
ficha encardida, ou seja, ainda niio ficha suja, mas ca50
condenado no STP por reduzir traba/hador a condi9iio de, trabalho e5cravo, certamente 0
representante passara a 5er considerado ficha suja".
Aduzindo que ha apenas jogos de palavras, aceitavel no periodo eleitoral,
conclui pugnando pelo acatamento da preliminar para que 0 feito seja extinto sem resoluc;ao
do merito e, no merito, pel a improcedencia do pedido de direito de resposta formulado na
representac;ao.
Instada a se pronunciar (fls. 111-v), a douta procuradoria eleitoral opinou
pela procedencia do pedido iniciaL

11- FUNDAMENTACAO
1. Inemcia da inicial
Nao prospera a alegac;ao de que a cumulacao de pedidos (perda de tempo
e direito de resposta) gera a inepcia da inicial, posto, tratar-se de pedidos incompativeis.
No caso, a parte pretende 0 direito de resposta, ou alternativamente, a
cassa«ao do tempo. Assim, acolhido um pedido 0 outro estara, automaticamente,
prejudicado.
Ademais, a inepcia da inicial 56 se configura quando inexiste a
consonancia entre os fatos narrados e 0 pedido, impossibilitando 0 pleno exercicio de
defesa, 0 que nao ocorre no caso em exame.
Razao disso, rejeito a preliminar.
2. Merito
Presentes os pressupostos processuais e as condicoes da ac;ao, nao
havendo mais preliminares a serem enfrentadas, passe a analise do merito.

Por ocasiao da analise do pedido liminar situei a materia da seguinte
maneira:
"Inicia/mente limito 0 a/canee da representat;ao apenas ao topieo em
que 0 autor ree/ama de infomat;oes que, no seu entender, sao sabidamente
inveridicas e possuem conteudo ca/unioso, difamatorio e injurioso.
Com efeito, por 5e tratar de representat;ao ajuizada exe/usivamente pe/o
senador JOAO RIBEIRO, eandidato a ree/eit;ao. seu a/canee deve ser limitado
legitimidade do representante, que se restringe aos alegados improperios
lant;ados em seu desfavor. Nao possui 0 candida to legitimidade para defender
interesses que interessam coligat;ao como um todo.

a

a

Feito esse registro,
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---- -------------------'------
....

A propaganda questionada tem
03:33 a 03:49J

0

seguinte teor: [trechos 02:16 a 02:43 e

"HORARIO RESERVADO PARA PROPAGANDA ELEITORAL
LEI 9.504197
$enadores da col/gayBo Forya do Povo
Emissora: Aberta
Programa: Horario Politico- Tarde
Dats: 04'17" 22-09-10
Senadores da coligayiio Forys do Povo
Locuyiio mascullna: Comeya aqui 0 Program a Paulo Mourao.
(.. .)

Paulo Mouriio: Nao e hora de nos voltarmos ao retrocesso polftico, a este
homem que quebrou 0 estado de /iberdade civil publica deste estado.
Locuyiio masculina: E voces sabem que esta com Siqueira?
Cuidado! Joiio Ribeiro 0 senador do Siqueira. J;j tol denunciado pela
Procuradorla Geral da Republica por trabalho escravo. Submeter
trabalhadores a condiciio de escravidiio e crime.

(...J
Paulo Mouriio: Dizem que siio ticha limpa, slio os tichas encardidas.
Nem ticha suja niio siio, porque nem aqua limpa flchas.
Locuyiio masculina: Paulo Mourao faz um apelo ao eleitorado.

e

bora de nos botarmos 0 Tocantins em risco. A
Paulo Mourao: NaQ
proxima Presidente e a DHma. Como e que aqui, 0 Tocantins podera eleger 0
governador do PSDB, que nao tem trans/to com a Dilma e que apoiado por
uma senadora que pisa no trabalhador?"

e

A respeito do exercfcio de direito de resposta, no horario eleUoral gratuito, a
Lei nQ 9.504197 dispoe em seu art. 58, verbis:

e

"Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenyao. assegurado 0
direito de resposta a candidato, partido ou coligayao atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmayao caluniosa. difamatoria,
injuriosa ou sabidamente inverfdica, difundidos por qualquer vefculo de
comunica9ao social.
§ 1". 0 ofendido, ou seu representante legal, podera pedir 0 exercfcio do
direUo de resposta Justiya Eleitoral nos seguintes prazos. contados a partir
da veiculayao da ofensa:
1- vinte e quatro horas, quando se tratar do horario eleitoral gratuito;

a

(. ..J
§ 29. Recebido 0 pedido, a Justi9a Eleitoral notificara imediatamente 0
ofens or 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 formula9ao
dopedido.
§ 3 9• Observar-se-iio, ainda, as seguintes regras no caso d
resposta relativo a ofensa veiculada:
(. .. )
11/ - no horario eleitoral gratuito:
a) 0 ofendido usara, para a resposta,
inferior, porem. a um minuto;
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b) a resposta sera veiculada no horario destinado ao partido ou coligat;aO
responsavel pela ofens a, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;
c) se 0 tempo reservado ao partido ou coligat;BO 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/ssora geradora e 0 part/do ou
coligat;ao ating/dos deverao ser notificados imediatamente da decisao, na
qual deverao estar ind/cados quais os periodos, diumo ou notumo, para a
veiculat;BO da resposta, que devera ter lugar no inicio do program a do partido
ou coligat;ao;
e) 0 meio magnetieo com a resposta devera ser entregue
emissora
geradora, ate trinta e seis horas apos a ciencia da decisao, para veiculat;ao
no programa subsequente do partido ou cOligat;ao em cujo horario se
prat/cou a ofensa;
f) se 0 ofendido for candida to, partido ou coligat;BO que tenha usado 0 tempo
eoncedido sem responder aos fatos veiculados na ofens a, tera subtrafdo
tempo identico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros,
ficarBo sujeitos suspensao de igual tempo em eventuais novos pedidos de
resposta e multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.
(. .. )
§ 4~ Se a ofensa oeorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparat;aO dentro
dos prazo$ estabelecidos nos paragrafos anteriores, a resposta sera
divulgada nos horarios que a Justit;a Eleitoral determinar, ainda que nas
quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente
aprovados, de modo a nao ensejar treplica.
§ 5 g Da decisao sobre 0 exerc{cio do dire ito de resposta cabe recurso as
instaneias superiores. em vinte e quatro horas da data de sua publieat;ao em
eartorio ou sessao, assegurado ao reeorrido oferecer contra-razoes em /gual
prazo, a con tar da sua notificat;Bo.
(.. .)"

a

a

a

Segundo Padre Antonio Vieira, "E coisa tao natural 0 responder, que ate os
penhascos duros respondem, e para as vozes tem eco. Pelo eontrario, e tao
grande violeneia nao responder, que aos que nasceram mudos fez a natureza
tamMm surdos, porque se ouvissem, e nao pudessem responder, rebentariam de
dor.""
CONEGLlAN, citando a Encielopedia Saraiva de Direito, averba que direito
de resposta e 0: "Direito que tem toda pessoa acusada ou ofendida em pubJicat;Bo
feita em jomal ou periodico ou em transmissiio de radiodifusao,ou a respeito da
qual os meios de informat;aO e divulgat;ao veicularem fato inverfdico ou err6neo.
de dar a de vida resposta ou retificar a informat;ao, a qual, espontaneamente ou
por determinaiao judicial, devera ser publicada pelo mesmo vefculo e
gratuitamente. '
No mesmo sentido, extrai-se do Dicionario jurfdico, de Marja Helena Diniz,
que 0 "Direito de resposta 0 concedido aquele contra quem foi pub/ieado alga
inverfdico, em periodico, jomal ou em transmissao de radiodifusao, de dar, no
mesmo vefculo e gratuitamente, a resposta de vida , retificando a informat;iio,
reba tendo as criticas ou as fa/sas notfcias',$.

e

a

Em verdade, 0 que gera 0 direito de resposta e a ofensa
honra e a
intimidade. Assim, 0 direito de resposta esM Jigado diretamente ao dire/to
fundamental a honra e intimidade. A par disso, direito fundament~............
a maxima protet;aO, sem, todavia, cair na pecha da censura 0

.

. Canas de Padre Antonio Vieira: Circular a vaflOS nobres de Portugal {Vieira:Bahia. aos 31.7.169
1 CONEGU.\N. Ollvar. Propagandil Elelloral. Curillba:Jurua. 2004. p. 219.
, 1111 DINIZ, Mana Helena, DlCiomirio Juridico. Sao Paulo: Saraiva, 1998. v. 2, p. 158.
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direito de informar, ambos, tambem, direitos fundamentals.
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 eleit;oes, 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 resposta deve
demonstrar categoricamente que foi abalado em sua honra, alnda que de forma
indireta, por conceito, imagem au afirmat;ao catunlosa, dlfamatorla, injuriosa
ou sabidamente inveridica, difundidos por qualquer veiculo de comunicat;ao
social.
Outrossim, conforme 1i9aO de CONEGLlAN, 0
"homem publico,
princlpalmente 0 que esta no exercicio do poder de administrat;aO, ou aquele que
se submete ao crivo de uma elei9ao, fica sujeito a crfticas mais acerbas e mais
generalizadas. Muitas vezes, essa critica e injusta, mas nao chega a caracterizar
injuria ou difama9iio·6.
No caso concreto. ao se ler a degravat;aO de fls. 03/06, bem como ao assistir
o OVO com a gravat;iio da propaganda eleitoral gratuita da COLIGACAO FORCA
DO POVO, veiculada no dia 22.09.10 (periodo vespertino), nessa fase de
cognit;iio sumaria, nao me convenci da existencia de afirma9ao sabidamente
inveridica em rela9ao
noticia de que 0 representante foi denunciado pelo
Ministerio Publico pelo cometimento de crime.

a

De fato, nao h8 nos autos qualquer elemento capaz de afasrar de plano as
afirmat;6es feitas no program a atacado. A informat;ao de que 0 representante foi
inocentado "da pratica desre Ufcito pela 2~ Turma do Egn§gio Tribunal Regional do
Trabalho da 8<1 Regiao, Belem do Para - PA,. arraVl~s do Processo n. 611.2004
118-08-00-2, conforme documento em anexo", akjm de 0 documento nao ter
acompanhado a inicial [apes analise da liminar a parte autora acostou c6pia da
decisaoJ, nao seria prova para tanto, pois trata-se apenas das questoes atinentes
as relat;oes de trabalho. No que tange ao aspecto criminal da conduta, 0 foro
0 Supremo Tribunal Federal, portanto, deveria constar documento
competente
e/ou certidao daquele tribunal informando nao existir den uncia da Procuradoria
Gerat da Republica par trabatho escravo em face do Senador. Como niio exisfe
prova nem da existencia e nem da inexistencia de dentin cia junto ao Supremo
Tribunal Federal, nao h8 se falar em afirmat;ao sabidamente inverfdica. Ao
contrario, consulta por mim formulada no site da Corte Suprema indica existir 0
Inquerito 2131, onde consta 0 representante como indicia do.

e

Lado outro, andou mal a coligat;ao represenfada quando fez alusao ao
representante como "ficha encardida" [trecho 03j33 a 03:491, numa clara
refer{mcia ao nao preenchimento dos requisitos de elegibi/idade trazidos pela LC
13512009, a conhecida "Lei da Ficha Limpa".

A referencia, longe de ser mero jogo de palavras, possui relev{mcia fatica
nesta reta final do processo eleitoral, pois pode incut;r na mente do e/eitor a idfiia •
' ", pode nao
e ate 0 temor - que 0 representante, por supostamente ser "fich
ser empossado ou ate vir a perder 0 mandato eventualm
e conq istado por
essa razao,

. CONEGLl.J\N. Oltvar. Propaganda EleiloraJ. Curitiba:Junui. 2004. p. 219.
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Vale destacar que nao consta qua/quer impugnar;;ao do registro de
candidatura do representante por esse motivo.

Destaco que a singela aiegacao de a propaganda nao ter se referido ao
representante como ficha suja, ao contnirio, diz apenas que "13 ficha encardida, OU seja,
ainda nao e ficha suja", mas caso condenado pelo STF 0 sera, nao convence. Nao fosse a
seriedade do momento, diria ate que a aiegacao e cOmica, pois aposta na inocencia do
julgador e, principalmente, do eleitor a quem a propaganda dirigida. Nao ha como negar
que a referencia ao adjetivar 0 representado como "ficha encardida". quis sabidamente
coloca-Io muito pior que 0 do "ficha suja", numa grada~ao imagimiria.

e

Razao disso, mantenho 0 mesmo entendimento.

III - DECISAo
Ante 0 exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
REPRESENTACAo para, contirmando a liminar. assegurar ao representante JOAO
BATISTA DE JESUS RIBEIRO, 0 DIREITO DE RESPOSTA no horario da propaganda
eleitoral gratuita reservado aos representados COLIGACAO FORCA DO POVO e PAULO
SARDINHA MOURAO , por urn minuto, no bloco da tarde, nos termos das alineas "a", "b"
e "d" do inciso III do § 39 do art 58 da Lei nQ 9.504/97.

o direito a ser exercido e referente ao trecho 03:33 a 03:49, razso por
que, a tim de esclarecer 0 eleitorado acerca do que foi dito, a resposta deve abranger
excluslvamente 0 tema central (art. 58, § 32 , III, da Lei n° 9.504197).
A implementa~ao da medida fica condicionada a previa apresenta~ao
perante este magistrado do conteudo da propaganda, exclusivamente para fins de
verifica~ao quanto ao alcance dado exerclclo do direito de resposta, sendo vedado 0
conhecimento previo
parte contraria. A providencia
necessaria em razao da
inexistencia de prazo para que haja eventual aplicac;so da sancao prevista no art. 58, § 3Q ,
inc. III, "f", da Lei 9.504/97.

a

e

Notifiquem-se, imediatamente, a emissora de TV geradora (cabe~a de
rede) e a COLIGACAO FORCA DO POVO, para a veiculacao da resposta , que devera ter
lugar no inicio do programa da referida coligayao, no horario das 13:00 horas, do dia
29/09/2010.
Caso a propaganda nao seja apresentada ate as 12:00 horas da data
aCima, a SJI devera comunicar incontinenti a emissora 'cabe~a de rede' 0 esvaziamento da
ordem aqui veiculada.
~~--

Sem custas e sem verba ho

Publique-se. Intimem-s . Cumpra-se
Palmas/TO, 28 de se mbro de 201 O. ~c
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