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Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

35ª Zona Eleitoral - Sousa/PB

 

DIREITO DE RESPOSTA (12625)
Processo nº 0600357-96.2020.6.15.0035
REQUERENTE: ELEICAO 2020 FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA PREFEITO

REQUERIDO: ELEICAO 2020 LEONARDO DE MELO GADELHA PREFEITO

DECISÃO

Visto.

Cuida-se de DIREITO DE RESPOSTA (12625), ajuizada por ELEICAO 2020 FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA PREFEITO,
devidamente qualificado, através de advogado legalmente constituído, em face de ELEICAO 2020 LEONARDO DE MELO
GADELHA PREFEITO, também devidamente qualificado, pugnando pela procedência dos pedidos descritos na inicial.

Afirmam os representantes que, durante a veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito
no dia 14 de outubro de 2020, a partir das 07:00:00, e das 12:00:00 (mídias anexa), mais
precisamente no horário de 07:04:15 a 07:04:40 e de 12:04:15 a 12:04:40, a demandada utilizou
expressões caluniosas e difamatórias acerca do candidato a prefeito Fábio Tyrone. Entendem que a
manifestação da demandada refere-se a imputações inverídicas. Pede o reconhecimento do trâmite
diferenciado, previsto em lei; a concessão de liminar para cumprimento imediato, tanto da
concessão do direito de resposta, quanto para retirada das inserções aqui questionadas e o
recebimento do presente feito.

Vieram os autos concluso.

É o breve relatório. Decido.

I, presentes os requisitos constantes dos Arts. 6º, I e II, e 17, caput, da Res. TSE nº 23.608/2019,
bem como não verificada a configuração das hipóteses contidas nos Arts. 4º, caput, 6º, parágrafo
único, e 17, § 1º, da norma regente, recebo a petição inicial.

A concessão de tutela provisória fundada em urgência, nos moldes do Art. 300, caput, da Lei nº
13.105/2015 (Código de Processo Civil brasileiro), requer a presença, nos autos, de elementos
que evidenciem 2 (dois) requisitos, quais sejam o fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o
periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
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Compulsando os autos, verifico que resta satisfeita a presença de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que a documentação constante dos autos
revela a efetiva propagação de elementos desabonadores de forma a atingir a honra e a imagem
do demandante Fábio Tyrone, em desacordo com a legislação eleitoral vigente.

Nesse ponto, é forçoso relembrar que se trata de reiteração de conduta eleitoral, aparentemente,
irregular ferindo a normas eleitorais que regulamenta a propaganda eleitoral. Na medida em que
esse é o terceiro processo apresentado pela Coligação “É MAIS TRABALHO” referente a
propaganda eleitoral em rede apresentada no dia 12, 13 e, agora, no dia 14 de outubro de 2020.

Os processos sobre as propagandas eleitorais, em rede, veiculadas no Horário Eleitoral Gratuito do
dia 12 de outubro de 2020 foram tratadas pelo processo n° 0600354-44.2020.6.15.0035, já no
dia 13 de outubro, a fatídica violação eleitoral foi materializada no processo n° 0600355-
29.2020.6.15.003.

Desta maneira, analisando os devidos autos, percebe-se que fora concedida a tutela liminar para
impedir a reprodução dessa propaganda eleitoral com a intimação, tanto da rádio responsável pela
compilação e reprodução da propaganda em rede, quando da coligação representada no dia 14 de
outubro de 2020, por voltas da 9h30min, conforme “prints” da página do Whatsapp dos
representantes da Coligação SOUSA GRANDE e da RÁDIO SOUSA FM, conforme certidão nos Id
n° 16441592 e 16441593, dos autos eletrônicos alhures citados.

A propaganda eleitoral é tema sensível na legislação eleitoral, frequentemente objeto de muitos
questionamentos acerca de seus limites e formatos.

Não resta dúvida sobre o período de permissão da propaganda: a partir de 26 de setembro deste
ano, segundo os artigos 36 e 57-A, da Lei 9.504/97, de acordo com o artigo 1º, § 1º, IV da
Emenda Constitucional 107/2020.

Cuidando dos limites impostos às manifestações que se iniciam cada vez mais cedo, com apoio ou
crítica a eventuais candidatos, dispôs o artigo 58 do mesmo diploma, com redação modificada pela
lei n. 13.165/2015:

“art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”

Frisa-se, por oportuno, que TSE regulamentou essa norma jurídica nos seus artigos 31 e 32 da
Resolução nº 23.608/20, in verbis:

“Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito
de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
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inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58,
caput).

Parágrafo único: Se o pedido versar sobre a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo
reputado sabidamente inverídico, inclusive veiculado originariamente por terceiro, caberá ao
representado demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação.

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta relativo
à ofensa veiculada:

I - em órgão da imprensa escrita:

(...)

II - em programação normal das emissoras de rádio e televisão:

(...)

III - no horário eleitoral gratuito:

(...)

IV - em propaganda eleitoral pela internet:

(...)

§ 4º Caso o juiz eleitoral ou juiz auxiliar determine a retirada de material considerado ofensivo
de sítio eletrônico, o respectivo provedor de aplicação de internet deverá promover a imediata
retirada, sob pena de responder na forma do art. 36 desta Resolução, sem prejuízo de
suportar as medidas coercitivas que forem determinadas, inclusive as de natureza pecuniária
decorrentes do descumprimento da decisão jurisdicional.

§ 5º A ordem judicial mencionada no § 4º deverá conter, sob pena de nulidade, a URL (ou,
caso inexistente esta, a URI ou a URN) específica do conteúdo considerado ofensivo, no âmbito
e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, nos termos do § 1º do art. 19 da Lei nº
12.965/2014.

§ 6º A ordem judicial mencionada no § 4º pode ser estendida às suas sucessivas replicações
mediante requerimento do ofendido nos autos da representação, desde que indicada a
respectiva URL (ou, caso inexistente esta, a URI ou a URN) e comprovada de plano a identidade
dos conteúdos.”

A análise desta especializada volta-se, então, à natureza do ato de divulgação, se capaz ou não de
gerar desequilíbrio entre aqueles que planejam participar do pleito.

Não podemos esquecer que a regra é a liberdade, não as restrições, exceto aquelas previstas
expressamente em lei. Cabe a esta especializada a análise sobre a adequação ou não à lei, no caso
concreto.

No caso em estudo, a demandada em seu horário de propaganda eleitoral citou fatos
desabonadores da conduta do candidato a Prefeito Fábio Tyrone, alguns deles indicando que teria
até cometido ilícitos penais. Buscava-se dessa forma, o ataque à sua imagem, como forma de
afirmação da campanha em sentido oposto.

Ainda que não haja indicação expressa do nome do candidato demandante, pode-se perceber pelo
conteúdo veiculado as referências ao demandante, com a citação de detalhes que apontam para a
sua identificação.
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Não podemos nos esquecer que estamos em fase de debates e que esses são essenciais ao
desenrolar do processo de escolha de candidatos. É natural que ocorram ataques verbais entre os
candidatos, como forma de enfraquecimento dos demais concorrentes. Não ensejam direito de
resposta, de acordo com a jurisprudência do TSE, críticas à gestão, a indicação de falhas e defeitos
do candidato como figura pública.

Lembra Raquel Cavalcanti Ramos Machado: “Não poderia mesmo ser diferente. No cenário ideal, a
propaganda eleitoral deveria pautar-se apenas pelo debate de ideias, mas, por maior que seja o
esforço para trilhar a campanha nesse caminho, os adversários buscam também desacreditar uns
aos outros. Tal realidade não pode ser ignorada na análise dos pedidos de direito de resposta, sob
pena de inviabilizar o desenrolar dos debates e da campanha como um todo.”

Entretanto, é preciso ter em mente os limites aplicáveis à espécie. Ataques à honra e imagem
pessoal do candidato, principalmente de forma infundada, sem qualquer comprovação, superam
os limites tolerados pelas normas e entendimentos jurisprudenciais para este tipo de divulgação.

Afirmar que o candidato cometeu crimes extrapola a ideia de indicar falhas e defeitos na conduta
do mesmo e sugere desvio moral grave à ordem jurídica, intolerável para quem busca exercer um
cargo eletivo.

Não se trata no caso de crítica acentuada ou ácida, mas da afirmação do cometimento de condutas
ilegais por parte do demandante.

Assim, embora as críticas – mesmo que veementes – façam parte do jogo eleitoral, não devem ou
podem ultrapassar os limites do questionamento político, tampouco culminarem no insulto pessoal
ou imputação de conduta penalmente coibida a quem quer que seja.

Desta maneira, constatada a propagação de propaganda negativa irregular, impõe-se a concessão
de liminar pleiteada para suspender e/ou impedir a propagação da inserção veiculada que violou a
regra eleitoral talhada no artigo 58 da lei nº 9504/97.

Diante do exposto, demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo da urgência,
DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para o fim de determinar a retirada da propaganda irregular
das inserções junto à rádio local.

Para tanto, intime-se à emissora geradora, informando quanto à liminar ora expedida, para não
veicule a inserção do dia 12 de outubro de 2020, a partir das 07:05:15, e das 12:05:15 (mídias
anexa), sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por acada
divulgação da propaganda eleitoral irregular.

Ressalta-se, ainda, que o descumprimento dessa determinação gerará a suspensão da sua
programação normal pelo prazo de 24h, nos termos do artigo 81 da Resolução nº 23.610/20.

Comunique-se à demandada para deixar de apresentar referida propaganda eleitoral
em futuras inserções ou em rede no horário eleitoral gratuito, sob pena de multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por inserção divulgada com o mesmo ter, ou assemelhado,
do ora discutido.

Ademais, a demandada, querendo, promoverá a substituição da inserção ou da propaganda em
rede excluída, e em caso de inércia, deve a emissora transmitir a propaganda eleitoral
anteriormente apresentada, desde que não tenha o mesmo conteúdo, ou assemelhado, da
propaganda de inserção/ em rede ora suspensa.

CITE-SE a coligação demandada para apresentar defesa no prazo de 1 (um) dia, conforme art. 33
da Resolução TSE nº 23.608/2019.
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Após, COLHA-SE o parecer do Ministério Público, no prazo de um dia, conforme art. 33, § 1º,
Resolução TSE nº 23.608/2019.

Por fim, determino a tramitação prioritária desse processo, ante a determinação legal e
regulamentar, nos termos do artigo 58-A da Lei 9504/97.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Sousa/PB, 15 de outubro de 2020.

 

 

Agilio Tomaz Marques

Juiz de Direito

Responsável pela 35° Zona Eleitoral do TRE/PB.

 

 

 


