
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
1ª ZONA ELEITORAL DE ARAGUAINA

 
PUBLICAÇÃO EM MURAL ELETRÔNICO Nº 6918/2016

CONTEÚDO DA DECISÃO 

 

RP Nº 510-92.2016.6.27.0001 - Classe REPRESENTAÇÃO 

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR ARAGUAÍNA 

REPRESENTANTE: VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS 

ADVOGADO(S): ANDERSON MENDES DE SOUZA  (OAB: 4974), ANTONIO NEIVA RÊGO SILVA

JUNIOR (OAB: 7512 -B), CABRAL SANTOS GONÇALVES (OAB: 448-B), DAVI SANTOS MORAIS

(OAB: 5616), GEOVANE INACIO DE OLIVEIRA (OAB: 6234), YURI ALEXSANDER APINAGÉ

RIBEIRO (OAB: 7425) 

REPRESENTADO: RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA 

REPRESENTADA: COLIGAÇÃO ARAGUAÍNA SEM PARAR 

ADVOGADO(S): LEANDRO MANZANO SORROCHE  - OAB/TO 4792 (OAB: 4792), MARCELLO

BRUNO FARINHA DAS NEVES  - OAB/TO 3510 (OAB: 3510), MARCO ANTONIO VIEIRA

NEGRÃO - OAB/TO 4751 (OAB: 4751) 

JUIZ: SÉRGIO APARECIDO PAIO 

 

SENTENÇA 

 

Representações nº 510-92.2016.6.27.0001 

Representante: Valderez Castelo Branco Martins e Coligação Unidos por

Araguaína 

Representados: Ronaldo Dimas Nogueira Pereira e Coligação Araguaína sem

Parar 

 

SENTENÇA 

 

Cuida-se de representação eleitoral, movida nos termos do art. 58, da Lei nº

9.504/97, objetivando assegurar o direito de resposta ao conteúdo de vídeo veiculado, no dia 13 de

setembro de 2016, na televisão, no turno matutino, na modalidade inserções, às 05h01min e

07h12min, aduzindo, em síntese, conter afirmação de cunho inverídico ao se afirmar que inquérito

policial em face do Deputado Federal Lázaro Botelho, marido da candidata representante, logo

chegará nas mãos do juiz federal Sérgio Moro para julgamento, associando a a imagem pejorativa

do esposo à candidata representante. 

Acostou-se arquivo da mídia eletrônica impugnada (fls. 07). 

Notificados, o candidato representado e sua coligação contestaram, alegando que

não houve afirmação supostamente inverídica, posto que a propaganda somente afirma que o

Deputado Lázaro Botelho é investigado pela Operação Lava Jato (fls. 15/19). 

Instado a se manifestar o Ministério Público pugna pela procedência da

representação, por ter restado explícita a veiculação de propaganda irregular sabidamente

inverídica (fls. 20/22). 



 

É o relato necessário. Decido.  

 

Preambularmente cumpre consignar que o excesso de prazo ocorrido é

absolutamente involuntário, posto derive do volume de ajuizamento de reclamações e

representações, com pedido liminar, pertinentes à propaganda eleitoral, em especial a veiculada no

rádio, televisão e mídias sociais. 

Superado o esclarecimento, verifico que não há questões preliminares a serem

dirimidas, tampouco nulidades ou irregularidades a serem escoimadas, pelo que, sem maiores

delongas, passo ao exame de mérito. 

Como cediço, Compete à Justiça Eleitoral velar pela moralidade no processo

eleitoral (REspe nº 25.745/SP, DJ de 8.8.2007, Ministro Carlos Ayres Brito). 

Nesse diapasão, é certo que a propaganda eleitoral encontra-se disciplinada pela

Lei 9.504/97 que em seu artigo 58 dispõe que: 

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. 

(...) 

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta

relativo à ofensa veiculada: 

(...) 

III - no horário eleitoral gratuito: 

        a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca

inferior, porém, a um minuto;  

        b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação

responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados; 

        c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for

inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a

sua complementação; 

        d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou

coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar

indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar

no início do programa do partido ou coligação; 

 

Pois bem. 

Ao exame dos autos, verifico que a mídia digital impugnada traduz a veemência

exigida ao reconhecimento, de plano, da ocorrência de propaganda eleitoral irregular, posto que em

seu conteúdo verifica-se inveracidade parcial que atinge de forma indireta a honra da candidata

representante. 

Os representados argumentaram que a propaganda afirmou de forma categórica

que o Deputado Federal Lázaro Botelho está sendo investigado pela operação Lava Jato e que este

fato não foi refutado ou negado pela representante. 

Contudo, em nenhum momento a candidata representante nega que seu marido

esteja sendo investigado pela operação Lava Jato. O fato objeto da representação trata-se do

seguinte excerto: A investigação continua, e logo o processo chegará às mãos do Juiz Sérgio Moro

para julgamento. 

Neste ponto, a narrativa traz afirmação de cunho inverídico, conforme bem



asseverado pelo douto representante do Ministério Público em sua judiciosa manifestação: 

De fato, a afirmação é sabidamente inverídica; a uma porque não existe denúncia

formulada contra o deputado Lázaro Botelho, estando o feito ainda na fase de Inquérito Policial

perante o Supremo Tribunal Federal; a duas porque, na condição de Deputado Federal, o

investigado tem foro privilegiado e o seu processo, caso seja desencadeado, tramitará perante a

Corte Suprema e não perante a Vara Federal de Curitiba sob a jurisdição do Juiz Sérgio Moro. 

 

Assim, nada obstante o fato de estar sendo investigado pela operação Lava Jato,

a alegação de que processo contra o Deputado Lázaro chegará às mãos do Juiz Sérgio Moro é

totalmente inverdade. Trata-se de propaganda irregular, que tende a associar uma imagem

degradante do Deputado Federal, na condição de esposo, à candidatura de Valderez Castelo

Branco Martins, atingindo de forma indireta a honra da candidata, caracterizando inequívoca

violação à legislação eleitoral.   

Ex positis e o mais que dos autos consta, hei por bem: 

(i) acolher o pedido inicial, a fim de deferir aos representantes o direito de

resposta, limitado a 01 (hum) minuto, por cada inserção veiculada (no caso duas), dividido em 04

inserções de 30 (02 minutos), que serão veiculadas em substituição ao mesmo número de

inserções da Coligação requerida no bloco de audiência das 05h00 às 11h00, e, por consequência,

extinguir o feito com o julgamento de mérito (art. 487, I, NCPC); e, 

(ii) determinar aos representantes, o depósito em cartório da mídia de resposta,

observado o comando da presente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei. 

Notifiquem-se as EMISSORAS de TELEVISÃO dos termos da presente para

ciência, conhecimento e fiel cumprimento, sob as penas da lei. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se. 

Araguaína-TO, 18 de setembro de 2016. 

 

Juiz Sérgio Aparecido Paio 
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