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JUSTIÇA ELEITORAL 
 298ª ZONA ELEITORAL DE NOVA SERRANA MG 

  
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600894-36.2020.6.13.0298 / 298ª ZONA ELEITORAL DE NOVA SERRANA MG 
REQUERENTE: ELEICAO 2020 EUZEBIO RODRIGUES LAGO PREFEITO, COLIGAÇÃO NOVA SERRANA É DE
TODOS 
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON MIRANDA MORETO JUNIOR - MG161621 
REQUERIDO: ELEICAO 2020 HELENO BATISTA DE FREITAS PREFEITO, COLIGAÇÃO TODOS POR NOVA
SERRANA 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO ZAGGA - RÁDIO 96 FM 
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCO ANTONIO ALMEIDA SILVA - MG177379 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se pedido de Direito de Resposta formulado pela Coligação "Nova Serrana é de todos", Euzébio Rodrigues Lago e
Nelson Miranda Moreto em desfavor da Coligação "Todos por Nova Serrana", Heleno Batista de Freitas em razão de
entrevista veiculada pela Rádio 96 FM no dia 28/10/2020 por volta de 11:20 horas e também no link do Facebook

https://www.facebook.com/96FMNovaSerrana/videos/2487093381589757.
 
Sustentam os representantes que, conforme gravação juntada aos autos, entre os minutos 32:57 a 33:08, o candidato à
vice pela Coligação representada afirmou: "Arriscam-se a dizer que vão tirar a Copasa mais uma vez mentindo para a
população"  e nos minutos 34:38 a 35:18 ocorreram ataques diretos à honra do representante e com informações
sabidamente inverídicas, pelo candidato à prefeito da Coligação: "Ontem aqui foi falado a maior mentira da história
política de Nova Serrana, um estelionato eleitoral que foi cometido pelo atual candidato, dizer que foi rompido o contrato
da Copasa, isso é uma mentira que foi dito aqui ontem, isso não existe, a Copasa não tem nada rompido, isso é até uma
covardia que faz com o cidadão de Nova Serrana principalmente o mais simples por entender, o cidadão achar que isso
é verdade, não é verdade." Alega que as afirmações são sabidamente inverídicas, considerando que diversos meios de
comunicação noticiaram o rompimento do contrato do Município de Nova Serrana com a empresa de abastecimento de
água. Requerem a concessão do direito de resposta nos termos do artigo 58 da Lei 9.504/97.

 
Indeferiu-se o direito de resposta (ID 25359251) e determinou-se a notificação da rádio 96 FM para confirmar a data e o
horário da veiculação das informações e apresentar cópia da gravação.

 
Devidamente citados, a Coligação "Todos por Nova Serrana" e o candidato Heleno Batista de
Freitas se manifestaram arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante a ausência
de apresentação do texto da resposta na inicial. No mérito, afirmam que: compõe o status
democrático da campanha eleitoral a possibilidade de exposição de fatos e apresentação de
críticas a figura de outro candidato enquanto pessoa pública; que o representante teve
oportunidade de esclarecer os fatos em outras oportunidades como o debate ao qual não
compareceu; que pretende usar o direito de resposta para finalidade diversa da prevista na
norma; que não o acusaram de nenhuma prática criminosa; que o jargão "estelionato eleitoral"
significa promessas não cumpridas; que a situação do rompimento com a Copasa ainda não está
sedimentada, pendente de julgamento.
 
A Rádio se manifestou com a confirmação da data e horário e com a juntada de cópia da entrevista.
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Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência do Direito de Resposta, com o propósito
exclusivo de esclarecer sobre a decisão tomada no processo administrativo 002/2020.

 
Éo relatório. Decido.
 
Quanto à preliminar de inépcia da inicial em virtude de ausência de indicação do texto da
resposta, não deverá ser acolhida.
 
A referida exigência legal está prevista no artigo 58, I, a da Lei 9.504/97, mas refere-se
expressamente à veiculação de resposta na imprensa escrita, não existindo a mesma previsão
legal no caso de propaganda veiculada no rádio e na internet.
 
Por esta razão, rejeito a preliminar.
 
No mérito, dispõe a resolução 23.608/2019 trouxe a regulamentação do Direito de Resposta para as Eleições 2020,  em seu artigo
31, 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 inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.”

Sabe-se que a livre manifestação do pensamento é direito constitucional individual (art. 5º, IV), sendo cláusula pétrea, reconhecida
e tutelada pelo TSE. Somente será passível de limitação quando ofender honra ou imagem de candidato, partido ou coligação ou
ainda quando divulgar fato sabidamente inverídico (art. 27, caput, Res. 23.610/19-TSE)).

 
Na entrevista divulgada na Rádio 96 FM o representado, claramente, faz afirmação injuriosa ao representante, afirmando que teria
divulgado a "maior mentira da história política de Nova Serrana", verdadeiro "estelionato eleitoral", quando não havia elementos
suficientes para afirmar que o candidato à reeleição estaria faltando com a verdade.  O fato é que não há comprovação que
decisão proferida no PA 002/2020 tenha sido revogada ou suspensa judicialmente.

 
Vejamos:

 
Direito de resposta. Configuração da ofensa. Princípio da proporcionalidade. Precedentes da Corte. 1. Na esteira
de precedente da Corte é pertinente ‘o deferimento do direito de resposta diante de clara mensagem com
afirmação sabidamente inverídica e insinuação maliciosa que alcança a imagem do candidato da coligação
representante’ (Representação n° 1.279/DF, Representação n° 1.280/DF). [...]”
(Ac. de 23.10.2006 na Rp n° 1.298, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)

 
“[...] Direito de resposta. Arts. 53, § 1º, e 58 da Lei n° 9.504/97. 1. Degradar ou ridicularizar não estão vinculados à
ofensa por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Estas
excluem aquelas no sistema da Lei n° 9.504/97. [...]”
(Ac. de 23.10.2006 na Rp n° 1.286, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; no mesmo sentido o Ac. de
23.10.2006 na Rp n° 1.288, do mesmo relator.)
 
“Direito de resposta. Propaganda eleitoral. 1. Pertinente é o deferimento do direito de resposta diante de clara
mensagem com afirmação sabidamente inverídica e insinuação maliciosa que alcança a imagem do candidato da
coligação representante. [...]”
(Ac. de 19.10.2006 na Rp n° 1.279, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)

 
Há de se reconhecer que comentários negativos e críticas fazem parte do jogo político, mas quando se imputa ao representante a
manipulação de fatos praticados na condição de Chefe do Executivo para fins eleitorais, claramente se busca desqualificar o
candidato perante a Sociedade e dessa forma influir na opinião do eleitor. Aliás, os eleitores e cidadãos de Nova Serrana são os
maiores interessados nas informações tratadas nos autos, que impactam diretamente suas vidas.

 
Ante o exposto, defiro o direito de resposta, delimitado nos termos do parecer do Ministério Público Eleitoral, para determinar ao
representante da Rádio 96 FM que disponibilize, no prazo de 2 dias, ao candidato Euzébio Rodrigues Lago, o mesmo tempo
concedido ao representado (58 segundos), no seu jornal veiculado na manhã, por volta de 11:25 horas, exclusivamente para
esclarecer à população de Nova Serrana os fatos referentes à situação contratual do Município com a Copasa, conforme
decisão proferida no PA 002/2020, cujo vídeo também deverá permanecer disponibilizado no Facebook da emissora pelo dobro
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do tempo em que o vídeo da entrevista objeto do litígio permanecer na mesma página, ou se já tiver sido retirado, pelo dobro do
tempo que permaneceu, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), sem prejuízo do disposto no art. 347 do Código Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 8º), tudo em conformidade com
os arts. 32, inciso II e IV, letra “e” e 36, da Resolução 23.608/2018.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Nova Serrana, data registrada no sistema.
RODRIGO PERES PEREIRA

JUIZ ELEITORAL
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