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SENTENÇA 

 

A COLIGAÇÃO CORAGEM PRA FAZER DIFERENTE e o candidato a Prefeito

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO ajuizaram REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE

DIREITO DE RESPOSTA em face COLIGAÇÃO PALMAS BEM CUIDADA e do candidato a Prefeito

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA (fls. 02/29). 

 

Os representantes alegaram, em síntese, que os representados veicularam

propaganda eleitoral gratuita na rádio, modalidade INSERÇÕES, em desacordo com a legislação

eleitoral, porquanto a) teriam sido difamatórias e injuriosas, tendo transcendido da mera crítica

política, indo de encontro ao equilíbrio do pleito eleitoral, conceituando o autor negativamente

perante a opinião pública e distorcendo, pois, o nobre objetivo da propaganda gratuita eleitoral, bem

como que b) consistiriam afirmações sabidamente inverídicas. 

 

Foram 04 (quatro) as peças de propaganda objurgadas: a) Dengue para todo

lado; b) Buraco no tempo do Raul; c) Alagamento no tempo do Raul e d) Pendurado na Justiça. 

Efetuaram a degravação dos trechos das propagandas atacadas, nos seguintes

termos: 

 

a)Peça PENDURADO NA JUSTIÇA: 



 

VOZ 1  CUMPADI, NA ELEIÇÃO PRA GOVERNADOR, MARCELO MIRANDA

GANHOU PENDURADO NA JUSTIÇA. ÓIA SÓ NO QUE DEU, UM GOVERNINHO RUIM QUE SÓ. 

VOZ 2  E AGORA É A MESMA CONVERSA PRA PREFEITO. ESSE RAUL, ÓIA,

É QUE NEM O MARCELO VIU?! ELE TEM CARA DE BONZINHO, MAS TAMBÉM TA

CONCORRENDO PENDURADO NA JUSTIÇA. 

AMASTHA  COMIGO A COISA É BEM DIFERENTE. (...) 

 

(Grifos efetuados pelos representantes) 

 

b)Peça DENGUE PARA TODO LADO: 

 

VOZ 1  TAVA AQUI LEMBRANDO, QUANDO O RAUL FOI PREFEITO

CUMPADI, NEM PORRANCA ESPANTAVA O TANTO DE MOSQUITO QUE TINHA, ERA

DENGUE PRA TODO LADO, HOJE NÓIS QUASE NEM OUVE MAIS FALAR EM DENGUE. 

VOZ 2  É CUMPADI ESSE RAUL AÍ É QUE NEM O GOVERNADOR, TEM CARA

DE BONZINHO, MAS COMO PREFEITO É BEM RUINZINHO. 

AMASTHA  COMIGO A COISA É BEM DIFERENTE. EU SEI COMO RESOLVER.

(...) 

 

c)Peça ALAGAMENTO NO TEMPO DO RAUL: 

 

VOZ 1  CUMPADI OCÊ LEMBRA QUANDO A GENTE PEGOU UM PIAU AQUI

BEM NA RUA QUANDO ALAGAVA? 

VOZ 2  FOI UM PIAU OU FOI UM PACU? 

VOZ 1  NUM LEMBRO, FOI NO TEMPO DAQUELE RAUL, PARECE QUE AQUI

NA RUA TINHA MAIS AGUA QUE NO LAGO SÔ. 

VOZ 2  CRUZ CREDO, SÓ A CARA QUE ERA DE BONZINHO. 

AMASTHA  ACABOU O ALAGAMENTO MINHA GENTE, COMIGO A COISA É

BEM DIFERENTE. (...) 

 

d)Peça BURACOS NOS TEMPOS DO RAUL: 

 

VOZ 1  CUMPADI, TAVA AQUI ENCASQUETANDO COM OS MIOLO, FAZ UM

TEMPÃO QUE EU NUM LEVO MEU CARRO NO BORRACHEIRO EM PALMAS, NUM TEM MAIS

BURACO NÉ?! 

VOZ 2  TEM NÃO CUMPADI, BURACO É DO TEMPO DO RAUL. ESSE RAUL AÍ

É QUE NEM O GOVERNADOR, ELE SÓ TEM A CARA DE BONZINHO, MAS COMO PREFEITO É

BEM RUINZINHO SÔ. 

AMASTHA  ACABOU O TEMPO DO BURACO MINHA GENTE, COMIGO A

COISA É BEM DIFERENTE. (...) 

 

(Grifos efetuados pelos representantes) 

 

Requereram fosse deferido pedido de direito de resposta, tendo listado a seguinte

quantidade e os respectivos canais onde foram divulgadas as inserções da propaganda objurgada:

[RADIO JOVEM FM: 14, RADIO PALMAS FM: 09, RADIO UFT FM: 11, RADIO CBN TOCANTINS:

10, RADIO CRIATIVA PALMAS: 09] (fls. 13). Importante consignar que a relação citada é diversa



daquela contida às fls. 03. 

 

Juntaram os seguintes documentos:  

a)ANEXO 01 (degravação dos áudios)  fls. 15/17; 

b)ANEXO 02 (planilhas com as descrições das inserções)  fls. 18/28; 

c)CD contendo o áudio das propagandas em epígrafe  fls. 29. 

Nas planilhas juntadas foram listadas as seguintes propagandas: 

 

a)INSERÇÕES RADIO PALMAS FM DIA 10/09/2016: 

 

a.1 - BLOCO 1 (05:00 às 11:00) -->  08:24 h : Raul pendurado na justiça; 

 

a.2 - BLOCO 2 (11:00 às 18:00) :  

11:03 h : Raul pendurado na justiça;  

12:07 h: Dengue pra todo lado;  

13:27 h: Dengue pra todo lado;  

17:19 h: Dengue pra todo lado. 

 

a.3 - BLOCO 3 (18:00 às 00:00) : 

18:22 h: Alagamento no tempo do Raul;  

19:38 h: Buracos no tempo do Raul;  

20:26 h: Pendurado na Justiça;  

22:24 h: Buracos no tempo de Raul. 

 

b)INSERÇÕES RADIO UFT FM DIA 10/09/2016: 

 

b.1 - BLOCO 2 (11:00 às 18:00) : 

11:11 h: Pendurado na justiça;  

11:42 h: Dengue pra todo lado;  

13:13 h: Alagamento no Tempo do Raul;  

14:13 h: Alagamento no tempo do Raul;  

15:13 h: Pendurado na justiça;  

15:21 h: Dengue pra todo lado;  

17:11 h: Alagamento no Tempo do Raul. 

 

b.1 - BLOCO 3 (18:00 às 00:00) :  

20:09 h: Buracos no tempo de Raul;  

21:11 h: Pendurado na justiça;  

22:13 h: Dengue pra todo lado;  

22:33 h: Alagamento no Tempo do Raul. 

 

c)INSERÇÕES RADIO JOVEM FM DIA 10/09/2016: 

 

c.1 - BLOCO 1 (05:00 às 11:00) :   

09:08 h : Dengue pra todo lado;  

09:43 h: Alagamento no tempo do Raul;  

10:48 h: Buracos no tempo do Raul. 

 



c.2 - BLOCO 2 (11:00 às 18:00) :   

12:18 h: Pendurado na justiça;  

13:40 h: Dengue pra todo lado;  

14:47 h: Alagamento no tempo do Raul;  

15:59 h: Buracos no tempo do Raul;  

16:39 h: Pendurado na justiça;  

17:42 h: Dengue pra todo lado. 

 

c.3 - BLOCO 3 (18:00 às 00:00) :   

18:05 h: Alagamento no tempo do Raul;  

19:48 h: Pendurado na justiça;  

21:17 h: Dengue pra todo lado;  

21:23 h: Dengue pra todo lado;  

22:51 h: Buracos no tempo do Raul. 

 

Notificados os REPRESENTADOS (fls. 35), estes apresentaram resposta às fls.

37//74, tendo alegado: 

 

a)preliminarmente, a inépcia da inicial, sob os seguintes argumentos: 

a.1) não ter constado, no corpo da petição inicial, as datas e horários da

veiculação das inserções e que, a ausência do apontamento de forma clara e precisa das datas de

veiculação de cada propaganda questionada traz grande prejuízo à defesa, tornando impossível a

análise da tempestividade da representação, da imputação e a formulação dos argumentos de

defesa;  

 

a.2) que há dados de propaganda que teriam sido veiculadas ainda no dia

07/09/16, o que faria com que o prazo para quaisquer questionamentos tenha sido ultrapassado;  

 

a.3) que os representantes apresentaram informações sobre a quantidade de

inserções que teriam sido veiculadas em cada uma das 06 (seis) emissoras de rádio, sem

especificar, do quantitativo, qual das 04 (quatro) propagandas questionadas teriam sido veiculadas

em quantas vezes; 

 

b)quanto ao mérito, em síntese, arguiu a total e absoluta ausência de veiculação

de informação sabidamente inverídica ou ofensa ao candidato representante ou a qualquer

candidato ou coligação ou ainda aos eleitores que são os destinatários finais da propaganda

eleitoral. 

 

Os representados juntaram  (fls. 54/74): 

 

a)cópia da sentença proferida nos autos de Requerimento de Registro de

Candidatura do representante Raul de Jesus Lustosa Filho; 

b)notícias extraída de sites da internet. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Inicialmente, tenho que as preliminares arguidas pelos representados, somente

em parte, merecem guarida. 



 

Com efeito, quanto à alegação de que há dados de propaganda que teriam sido

veiculadas no dia 07/09/2016, o que faria com que o prazo para quaisquer questionamentos tenham

sido ultrapassados, considero que aquela careça de fundamento, vez que as inserções objeto do

pedido de resposta são referentes ao dia 10/09/2016, conforme planilhas juntadas pelos

representantes. 

 

Por sua vez, no tocante ao fato de as propagandas atacadas terem sido

identificadas em planilhas apostas à parte do corpo da inicial, entendo que isso não trouxe qualquer

prejuízo à defesa ou ao julgamento por parte desse juízo. Ademais, tem sido esse o expediente

utilizado pelos representados nas representações com pedido de direito de resposta ajuizadas

nesta 29ª Zona Eleitoral do Tocantins, tal como, por exemplo, na RP nº 545.65.2016.6.27.0029

(Coligação Palmas Bem Cuidada e Carlos Enrique Franco Amastha x Coligação Coragem Pra

Fazer Diferente e Raul de Jesus Lustosa Filho). 

 

Todavia, apesar de constarem da petição inicial a indicação de que teriam sido

veiculadas as propagandas nas Rádio CBN Tocantins, Criativa Palmas e Liberdade AM, nas

planilhas juntadas não constaram a indicação de tais emissoras. 

 

Face ao exposto, tenho que os elementos fáticos indicados, associados à prova

produzida (CD com a aludida gravação) se afiguram suficientes para permitir a identificação da

insurgência, tanto que se operou validamente o contraditório, razão pela qual passo à análise do

mérito da demanda quanto à divulgação das propagandas nas emissoras de Rádio JOVEM FM,

PALMAS FM e UFT FM. 

 

Os representados não contestaram a autenticidade da degravação, bem como os

horários e a quantidade de inserções divulgadas nas emissoras citadas.  

 

Diante da incontrovérsia de tais fatos, passo a analisar se ficou configurada

propaganda eleitoral vedada pelo art. 58 da Lei n.º 9.504/97, o qual foi regulamentado pela

Resolução TSE n.º 23.462/2015 (arts. 16 a 21).  

 

Todavia, tendo em vista que são 04 (quatro) as propagandas atacadas e que os

pedidos de direito de resposta formulados têm como fundamentos a veiculação de mensagem

sabidamente inverídica, injuriosa e difamatória, calha trazer a lume os contornos que a legislação,

doutrina e a jurisprudência têm dado ao tema em discussão, para depois passar a analisar,

isoladamente, as propagandas.  

 

Preceitua o dispositivo citado 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. (grifei) 

 

É entendimento pacífico nos Tribunais que a propaganda eleitoral é regida pelo

princípio constitucional da liberdade, de modo que, observando-se os limites estabelecidos pela

legislação, é permitido aos personagens do cenário eleitoral exercê-la sem que possam sofrer



limitações pela Justiça Eleitoral. 

 

Na lição de Marcelo Abelha Rodrigues (Curso de Direito Eleitoral, Salvador: Ed.

Juspodivm, 2016. p.290), tais regramentos têm por finalidade manter o processo eleitoral incólume

e totalmente livre do abuso do poder (econômico, político ou de autoridade), bem como proteger a

isonomia dos candidatos (...). 

 

Logo em seguida, o aplaudido professor assevera que ainda que não esteja

expressamente vedada por lei, é ilegal a propaganda político-eleitoral que infrinja os seus princípios

norteadores (...) (obra citada, p. 291), tendo mais à frente esclarecido que: 

 

A liberdade de expressão e o dever de transparência são peças fundamentais do

processo eleitoral. Contudo, da mesma forma e com igual importância está o dever de veracidade

das informações e preservação da igualdade dos candidatos no processo eleitoral. É justamente do

equilíbrio desses fundamentos do processo eleitoral que exsurge a regra prevista pelo legislador,

que impõe restrições ao conteúdo da informação veiculada na propaganda eleitoral (obra citada, p.

311).  

 

No mesmo sentido a doutrina de Walber de Moura Agra (Manual Prático de

Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 159/160): 

 

O art. 44, caput, da Lei n.º 9.504/1997, estabelece que a propaganda eleitoral no

rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito, sendo vedada a veiculação de propaganda

paga. A propaganda eleitoral gratuita , no rádio e na TV, tem a finalidade de que não haja uma

disparidade de armas no que concerne à veiculação da publicidade eleitoral nesses meios de

comunicação. Um dos estandartes do Direito Eleitoral é normatizar o exercício do sufrágio,

objetivando concretizar a primazia da soberania popular. Tal função é imperiosa ao Estado

Democrático de Direito, mormente garantir que todos os cidadãos possam ter condições

isonômicas, isto é, paridade de armas na disputa de um determinado cargo eletivo.  

 

Tal juízo decorre da análise do decido no julgamento da Representação n.º 1658-

65, Relator Ministro Admar Gonzaga, de 16/10/2014, em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

mudou o entendimento até então consolidado e passou a entender que nos programas eleitorais

gratuitos as campanhas devam ser programáticas e propositivas. Eis a ementa do referido julgado: 

 

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. OFENSA À

HONRA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. BLOCO TELEVISIVO. MEDIDA LIMINAR.

DEFERIMENTO. 1. Nos programas eleitorais gratuitos, as campanhas devem ser programáticas e

propositivas, visando ao esclarecimento do eleitor quanto a temas de interesse público. 2. Não é

permitido o uso do horário eleitoral gratuito para a veiculação de ofensas ou acusações a

adversários, decorrentes de manifestações de terceiros ou de matérias divulgadas pela imprensa.

3. Eventuais críticas e debates, ainda que duros e contundentes, devem estar relacionados com as

propostas, os programas de governo e as questões de políticas públicas. 4. Liminar deferida, por

maioria, para determinar a suspensão da veiculação do trecho impugnado. 

 

Especificamente com relação ao que vem a ser informação sabidamente

inverídica, em reiteradas decisões o Tribunal Superior Eleitoral tem considerado que a mensagem,

para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não



apresente controvérsias. (Ac. de 26.10.2010 na Rp nº 367516, rel. Min. Henrique Neves.) 

 

Em outros termos, a representação com pedido de direito de resposta não admite

a produção de prova, senão aquelas apresentadas com a petição inicial e a defesa, em relação às

quais não subsiste espaço para realização de exames técnicos cuja validade necessite que sua

realização seja efetuada sob o crivo do contraditório. 

 

Com efeito, nos termos do doutrinado por Olivar Coneglian, se para provar que

determinada afirmação é inverídica, existe a necessidade de profunda dilação probatória, então não

se trata de fato sabidamente inverídico. (in Propaganda Eleitoral, Editora Juruá, Curitiba, 13ª

edição, p. 336, citado na RP n.º 1417-94.2016.6.26.0001 TRE-SP). 

 

Já com relação aos contornos que devem ser dados para se fixar o conceito de

informações difamatórias, colho do voto proferida pela eminente Desembargadora Jacqueline

Adorno no Recurso Eleitoral n.º 501-46.2016.6.27.0029, na qual foi tecido o seguinte entendimento

pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins em decisão que concedeu, à unanimidade, direito de

resposta: 

 

(...) 

Assim como a vida e a liberdade, a honra é um valor fundamental que compõe a

individualidade, e como tal vem sendo defendida em todas as legislações do mundo.  

Nas palavras do Professor CONCEPCIÓN RODRIGUES: "a honra é a alma da

sociedade, cujo corpo invisível é composto por todos os indivíduos que nele estiverem inseridos".  

E para o Professor ANTONIO JEOV Á DOS SANTOS, o li amparo jurídico à

proteção da honra deve possuir amplo espectro, já que o homem é merecedor de tutela ante às

atividades invasivas da honra. A presunção integral é plena e asseguradora porque a sociedade

precisa aquilatar e avaliar os méritos de seus membros". 

 Na nossa nobre função de julgar, não nos é permitido tergiversar com o sagrado

direito de informações verídicas. 

 A informação é falsa quando ela é enganosa, simulada, para dar ao fato uma

aparência diferente do que acontece no mundo real.  

Nesses casos, o Poder Judiciário pode ser acionado para extirpar tais

informações do jogo político, concedendo direito de resposta e reestabelecendo o equilibro na

disputa política.  

Quando apresento tais premissas, não tenho a ingenuidade de exigir que todos

os fatos narrados ou expressões utilizadas pelos candidatos nas campanhas eleitorais sejam

rigorosamente verdadeiros, ou ainda que sua propaganda seja totalmente prepositiva. 

A jurisprudência do TSE já assentou que "As críticas - mesmo que veementes -

Jazem parte do jogo eleitoral, não ensejando, por si só, o direito de resposta, desde que não

ultrapassem os limites do questionamento político e não descambem nem para o insulto pessoal

nem para a increpação de conduta penalmente coibida. Além, claro, da proibição de se veicular

fatos sabidamente inverídicos." (RESPE nº 26777. Salvador/BA. Acórdão de 02/10/2006. Rei. Min.

CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,

Data 02/10/2006).  

Aliás, a propaganda eleitoral nada tem de gratuita, pois se os partidos não pagam

diretamente pelo espaço, as empresas de comunicação podem deduzir parte dos valores de seu

Imposto de Renda, ficando como se vendidos fossem. Além disso, os partidos recebem milhões de

reais do Fundo Partidário.  



Assim, penso que não podemos permitir que se gaste dinheiro público para

propaganda eleitoral que se resuma a ataques de baixo nível.  

Entendo que a Justiça Eleitoral deve bem fixar as balizas dos limites da

propaganda, e estabelecer que as campanhas têm de ser programáticas, propositivas e que o

debate pode ser ácido ou duro, mas no que diz respeito a questões programáticas e questões de

políticas públicas. 

(...) 

Dispõe o art. 58. da Lei das Eleições que a concessão do direito de resposta é

assegurado quando o candidato for atingido por manifestação caluniosa, difamatória, injuriosa ou

sabidamente inverídica.  

Corno visto, a concessão de direito de resposta é situação excepcional, que deve

ser concedido apenas quando for possível extrair da afirmação apontada corno sabidamente

inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação.  

Analisando o caso concreto, entendo que os recorridos não se limitaram a tecer

críticas naturais do jogo democrático, ainda que de forma dura e ácida. Passaram além desses

limites.  

(...) 

 

Pois bem, os representantes não juntaram prova das alegações de que as

afirmações são sabidamente inverídicas o que, consoante o entendimento fixado pelo TSE, impede

que a representação com pedido de direito de resposta se transmude em processo investigatório

com o intuito de comprovar as alegações formuladas. 

 

Efetuadas as considerações acima, passo a analisar, individualmente, as demais

alegações efetuadas pelos representantes, notadamente se as propagandas objeto da

representação em tela foram injuriosas e/ou  

difamatórias, nos seguintes termos: 

 

a)Propaganda Pendurado na justiça 

 

Os representantes alegaram que a mensagem divulgada que o candidato Raul

está pendurado na Justiça configuraria ataque à sua honra objetiva.  

 

Quanto à propaganda em análise, é de se reconhecer o caráter injurioso e

difamatório da expressão ESSE RAUL, ÓIA, É QUE NEM O MARCELO VIU?! ELE TEM CARA DE

BONZINHO, MAS TAMBÉM TA CONCORRENDO PENDURADO NA JUSTIÇA. 

 

De fato, o texto tem a finalidade de vincular a imagem do candidato a Prefeito

Raul de Jesus Lustosa Filho à do Governador Marcelo de Carvalho Miranda, o qual, conforme

amplamente noticiado pela imprensa local, é réu em ação que objetiva a cassação do seu mandado

eletivo. 

 

Nesse cenário, o paralelismo de ideias criado pela publicidade visa denegrir a

imagem do candidato representante, atingindo-lhe a honra e a reputação, e por isso viola os termos

do artigo 58, caput, da Lei n.º 9.504/97. 

 

A propósito do tema, convêm citar os seguintes precedentes do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais: 



  

Representação. Pedido. Direito de resposta. Afirmação. Caráter ofensivo. A

afirmação de que homem público acoberta escândalo constitui, em tese, ofensa apta a ensejar a

concessão de direito de resposta, dado o caráter difamatório da assertiva. Representação julgada

parcialmente procedente. (RP n° 1265, TSE, Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira,

publicado na sessão de 17.10.2006) 

 

Recurso Eleitoral. Representação. Direito de resposta. Veiculação de matéria em

programação normal de televisão. Eleições 2008. Afirmação caluniosa ligada indiretamente ao

recorrido. Significados e conceitos que a mensagem expõe também precisam ser analisados.

Paralelismo de ideias. Reconhecimento do direito de resposta. Recurso a que se nega provimento.

(Ac. n° 3967, THE/MG, Rel. Juiz Silvio de Andrade Abreu Junior, publicado na sessão de

25.9.2008) 

 

b)Propaganda Dengue para todo lado 

 

Quanto à propaganda em epígrafe, os representantes alegaram que a conduta

dos requeridos ultrapassou o limite do aceitável para as críticas políticas ao conter a expressão É

CUMPADI ESSE RAUL AÍ É QUE NEM O GOVERNADOR, TEM CARA DE BONZINHO, MAS

COMO PREFEITO É BEM RUINZINHO. 

 

Em análise do que fora divulgado, considero que as críticas formuladas

destoaram daquilo que pode ser considerado tolerável no que tange às críticas efetuadas aos

candidatos de um pleito eleitoral. Com efeito, não obstante possa se considerar mais elástico o

conceito do direito à honra daqueles que disputam as eleições, essa elasticidade não pode ser

tamanha ao ponto de deixar os candidatos desamparados de proteção à sua honra objetiva e

subjetiva. 

 

Ao tachar o candidato como sendo bem ruinzinho feriu-se a sua honra, vez que

foram atacados, de forma direta, os seus atributos pessoais, se amoldando à propaganda injuriosa

que veda o artigo 58 da Lei n.º 9.504/97.  

 

c)Propaganda Alagamento no tempo do Raul 

 

Quanto à propaganda divulgada por meio da expressão CRUZ CREDO, SÓ A

CARA QUE ERA DE BONZINHO, tal como na propaganda acima analisada, entendo que,

igualmente e pelos mesmos motivos, feriu-se a honra do candidato, atacado que foi, de forma

direta, os seus atributos pessoais, configurando-se propaganda injuriosa. 

 

d)Propaganda Buracos nos tempos do Raul 

 

Os representantes alegaram que a conduta dos requeridos configurou

propaganda injuriosa, tendo maculado a sua honra, nas seguintes falas: ESSE RAUL AÍ É QUE

NEM O GOVERNADOR, ELE SÓ TEM A CARA DE BONZINHO, MAS COMO PREFEITO É BEM

RUINZINHO SÔ. 

 

Assiste razão aos representantes. Com efeito, tal como nas propagandas listadas

acima nos itens b e c, feriu-se a honra do candidato, colocando em dúvida os seus atributos



pessoais, configurando-se propaganda injuriosa. 

 

Efetuadas tais considerações, tem-se que restou incontroverso a seguinte

quantidade e horário das inserções de propaganda, bem como a identificação das emissoras que

as divulgaram, todas no dia 10/09/2016: 

 

a)Propaganda Raul pendurado na justiça 

a.1  Rádio PALMAS FM: 01 (uma) no Bloco 1, 01 (uma) no Bloco 2 e 01 (uma) no

Bloco 3; 

a.2  Rádio UFT FM: 02 (duas) no Bloco 2 e 01 (uma) no Bloco 3; 

a.3  Rádio JOVEM FM: 02 (duas) no Bloco 2 e 01 (uma) no Bloco 3. 

 

b) Propaganda Dengue pra todo lado 

b.1 - Rádio PALMAS FM: 03 (três) no Bloco 2; 

b.2 - Rádio UFT FM: 02 (duas) no Bloco 2 e 01 (uma) no Bloco 3; 

b.3  Rádio JOVEM FM: 01 (uma) no Bloco 1, 02 (duas) no Bloco 2 e 02 (duas) no

Bloco 3  

 

c)  Propaganda Alagamento no tempo do Raul; 

c.1 - Rádio PALMAS FM: 01 (uma) no Bloco 3; 

c.2 - Rádio UFT FM: 03 (três) no Bloco 2 e 01 (uma) no Bloco 3; 

c.3  Rádio JOVEM FM: 01 (uma) no Bloco 1, 01 (uma) no Bloco 2 e 01 (uma) no

Bloco 3. 

 

d)  Propaganda Buracos no tempo de Raul. 

d.1 - Rádio PALMAS FM: 02 (duas) no Bloco 3; 

d.2 - Rádio UFT FM: 01 (uma) no Bloco 3; 

d.3  Rádio JOVEM FM: 01 (uma) no Bloco 1, 01 (uma) no Bloco 2 e 01 (uma) no

Bloco 3. 

 

Face ao exposto, com fundamento no artigo 58 da Lei n.º 9.504/97: 

 

a) acolho em parte a preliminar arguida para excluir, do direito de resposta

pleiteado, as inserções eventualmente divulgadas nas emissoras CBN Tocantins, Criativa Palmas e

Liberdade AM; 

 

b) e, acolhendo em parte parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação e tendo em vista que o tempo para a resposta

será igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto, e que cada inserção veiculada

correspondeu a uma ofensa, concedo ao ofendido o equivalente à seguinte quantidade de

inserções, nas emissoras a seguir listadas: 

 

b.1  quanto à propaganda Pendurado na justiça, em virtude da veiculação da

expressão ESSE RAUL, ÓIA, É QUE NEM O MARCELO VIU?! ELE TEM CARA DE BONZINHO,

MAS TAMBÉM TA CONCORRENDO PENDURADO NA JUSTIÇA, concedo ao ofendido o

equivalente a: 

b.1.1  06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO PALMAS FM; 

b.1.2 - 06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO UFT FM; 



b.1.3 - 06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO JOVEM FM; 

 

b.2  quanto à propagada Dengue para todo lado,  em virtude da veiculação da

expressão É CUMPADI ESSE RAUL AÍ É QUE NEM O GOVERNADOR, TEM CARA DE

BONZINHO, MAS COMO PREFEITO É BEM RUINZINHO, concedo ao ofendido o equivalente a: 

b.2.1  06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO PALMAS FM; 

b.2.2 - 06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO UFT FM; 

b.2.3 - 10 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO JOVEM FM; 

 

c. 3 - quanto à propagada Alagamento no tempo do Raul, em virtude da

veiculação da expressão  CRUZ CREDO, SÓ A CARA QUE ERA DE BONZINHO, concedo ao

ofendido o equivalente a. 

c.3.1  02 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO PALMAS FM; 

c.b.3.2 - 08 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO UFT FM; 

c.b.3.3 - 06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO JOVEM FM; 

 

d.4  quanto à propaganda Buracos nos tempos do Raul, em virtude da veiculação

da expressão ESSE RAUL AÍ É QUE NEM O GOVERNADOR, ELE SÓ TEM A CARA DE

BONZINHO, MAS COMO PREFEITO É BEM RUINZINHO SÔ concedo ao ofendido o equivalente

a: 

d.4.1  04 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO PALMAS FM; 

d.4.2 - 02 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO UFT FM; 

d.4.3 - 06 inserções de 30 segundos a serem veiculadas na RÁDIO JOVEM FM; 

 

As inserções contendo a resposta deverão ser veiculadas no tempo reservado à

propaganda eleitoral gratuita destinada às inserções dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da

COLIGAÇÃO PALMAS BEM CUIDADA, nos blocos de audiência das 05 h às 11 h, das 11 h às 18 h

e das 18 h às 24 h, anotando-se que caso a coligação ofensora não tenha tempo de inserções

suficientes no bloco de audiência onde ocorreu a ofensa, as inserções remanescentes contendo a

resposta deverão ser veiculadas nos blocos subsequentes. 

 

Notifique-se, de imediato, as emissoras referidas, bem como as partes, para o

seu fiel cumprimento, advertindo-se aos representantes que a resposta deverá limitar-se a

responder às falas acima transcritas (art. 58, III, b e f, da Lei n.º 9.504/97).  

 

Na eventualidade de não ser interposto recurso voluntário no prazo regulamentar,

providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se os presentes autos. 

 

Publique-se no placard local, bem como no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral,

nos termos do art. 1º da Portaria Presidência TRE/TO n.º 338/2016. 

 

Encaminhe-se cópia da decisão ao Ministério Público Eleitoral. 

 

Palmas, 14 de setembro de 2016 

 

Luiz Astolfo de Deus Amorim 

Juiz Eleitoral 

 



 

 

PALMAS - TO, 14 de Setembro de 2016 

 

(original assinado) 

Juiz Eleitoral LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 

JUIZ DE ZONA ELEITORAL 

 

 

Certifico que a(o) presente SENTENÇA, proferido(a) em 14 de Setembro de 2016, foi
publicado(a) em Mural Eletrônico, sob nº 6651/2016, com fundamento no(a) Portaria TRE-TO
nÂº 338/2016. Do que eu, ALEXANDRE BATISTA FONSECA, lavrei em 14 de Setembro de
2016 às 17:49 horas.


