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Palmas - TO 

Ofício nº 4878 / 2018 - PRES/DG/SJI/COJUD/SEIP

Palmas, 02 de junho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
HELDER CARVALHO LISBOA
Juiz da 9ª Zona Eleitoral
TOCANTINÓPOLIS – TO

 

Assunto: Intimar a emissora de rádio

 

                           Senhor Juiz,

 

                          De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar ANTIÓGENES FERREIRA DE
SOUZA, Relator nos autos do Processo Judicial Eletrônico (PJE) nº 0600344-43.2018.6.27.0000 -
Petição, encaminho cópia da decisão proferida nos autos com a finalidade de intimar a
emissora de rádio: Rádio sucesso 96 FM Tocantinópolis para, caso queira, apresentar defesa
no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 8º da Resolução TRE-TO nº 407, de 19/4/2018,
servindo a referida decisão como carta de ordem, conforme determinado pelo relator.

                           Respeitosamente,

 

Regina Bezerra dos Reis
         Secretária Judiciária e Gestão da Informação

 

Documento assinado eletronicamente por REGINA BEZERRA DOS REIS, Analista Judiciário, em
02/06/2018, às 16:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 0880391 e o código CRC 3B6BC207.
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02/06/2018

Número: 0600344-43.2018.6.27.0000 
 

Classe: PETIÇÃO 

Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Antiógenes Ferreira de Souza 

Última distribuição : 02/06/2018 

Valor da causa: R$ 0,00 

Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias 

Objeto do processo: Trata-se de PETIÇÃO ajuizada pela Coligação "A VERDADEIRA MUDANÇA" e
CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA que da data de 01/06/2018, o candidato ora Requerente tem
sofrido diretamente danos irreparáveis em razão das propagandas eleitorais negativas que estão
sendo realizadas em seu desfavor nos rádios dos municípios do interior do Tocantins. (RÁDIO
SUCESSO 96 FM - TOCANTINSÓPOLIS) 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA"-

(PSB/PT/PTB/PODE/PCDOB) (REQUERENTE)

LEANDRO MANZANO SORROCHE (ADVOGADO)

CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA (REQUERENTE) LEANDRO MANZANO SORROCHE (ADVOGADO)

Procuradoria Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

30108 02/06/2018 10:58 Petição Inicial Petição Inicial

30109 02/06/2018 10:58 PETIÇÃO RÁDIO Petição Inicial Anexa

30110 02/06/2018 10:58 PROCURAÇÃO - COLIGAÇÃO Procuração

30111 02/06/2018 10:58 PROCURAÇÃO - AMASTHA Procuração

30112 02/06/2018 10:58 WhatsApp Audio 2018-06-02 at 10.49.18 Outros documentos

30114 02/06/2018 10:58 DEGRAVAÇÃO Outros documentos

30123 02/06/2018 11:11 Certidão Certidão

30125 02/06/2018 11:13 Certidão Certidão

30129 02/06/2018 12:40 Despacho Despacho

30150 02/06/2018 13:03 Certidão Certidão

30151 02/06/2018 13:16 Decisão Decisão
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Petição Inicial Juntada.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO TOCANTINS. 

 

 

 

URGENTE 

 

 

 

COLIGAÇÃO “A VERDADEIRA MUDANÇA” e CARLOS ENRIQUE FRANCO 

AMASTHA, neste ato representados por seus advogados, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

Desde a data de 01.06.2018, o candidato ora Requerente tem sofrido 

diretamente danos irreparáveis em razão das propagandas eleitorais negativas que 

estão sendo realizadas em seu desfavor nas rádios dos municípios do interior do 

Tocantins, em afronta ao princípio da isonomia e com potencialidade lesiva para 

interferir no resultado do pleito eleitoral, já que realizadas às vésperas da realização 

desta eleição suplementar. 

A informação que está sendo veiculada, contendo as irregularidades ora 

noticiadas, se infere da transcrição a seguir (áudio anexo): 
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"Rádio sucesso 96 FM  Tocantinopolis  

Locutor  

Nessa sexta feira dia primeiro de junho a procuradoria geral eleitoral recusou 

o pedido do STF, ele inclusive recorreu em Brasília, gente só pra vocês 

entenderem ele recorreu em Brasília, lá em Brasília ele ganhou o direito de ser 

candidato mas ontem dia primeiro, preste atenção, ontem dia primeiro a 

procuradoria geral eleitoral recorreu e anula novamente o registro de 

candidatura do candidato Amastha, então você vai as urna amanhã domingo, 

você que irá as urnas amanhã domingo o TSE vai contabilizar a votação de 

Amastha e de Mario Lúcio como nulo ou anulada e eu quero deixar bem claro 

que está informação que essa fonte parte do site AF noticias, gente Aff 

noticias." 

 

Visível e inquestionável o abuso de poder através do uso indevido dos meios de 

comunicação, que deverá ser oportunamente investigado e punido por esta Justiça 

Especializada. 

Ocorre que, neste momento, torna-se urgentemente necessário que este Eg. 

TRE/TO determine a cessão destas propagandas irregulares que estão sendo 

realizadas na véspera da realização do pleito eleitoral suplementar do Estado do 

Tocantins, cientificando imediatamente todas as emissoras de radiodifusão e de 

televisão, bem como qualquer outro meio de comunicação, proibindo a veiculação de 
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notícias com teor igual ou semelhante ao retro informado, fixando astreinte em caso de 

descumprimento em valor suficiente para garantir a reprimenda imposta. 

Ademais, com a finalidade de minimizar os impactos negativos gerados com as 

informações das veiculações contendo as falsas e ofensivas notícias, requer à esta 

Egrégia Corte seja emitida nota oficial e/ou resposta à esta petição, isso com a 

finalidade de informação ao eleitor acerca da real situação do registro de candidatura 

do candidato Carlos Amastha. 

Termos em que,  

pede e espera deferimento. 

Palmas/TO, 2 de junho de 2018.  

 

LEANDRO MANZANO SORROCHE 

OAB/TO Nº4792 

 

RONICIA TEIXEIRA DA SILVA 

OAB/TO 4613 

LEANDRO FINELLI 

OAB/TO 2135B 

 

MÁRCIO FERREIRA LINS 

OAB/TO 2587 
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02/06/2018 10:54

WhatsApp Audio 2018-06-02 at 10.49.18

 

 

 

Tipo de documento: Outros documentos

Descrição do documento: WhatsApp Audio 2018-06-02 at 10.49.18

Id: 30112

Data da assinatura: 02/06/2018

 

 

Atenção

 

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. 
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DEGRAVAÇÃO - Rádio sucesso 96 FM  Tocantinopolis  

Locutor  

Nessa sexta feira dia primeiro de junho a procuradoria geral eleitoral recusou o pedido do STF, 

ele inclusive recorreu em Brasília, gente só pra vocês entenderem ele recorreu em Brasília, lá 

em Brasília ele ganhou o direito de ser candidato mas ontem dia primeiro, preste atenção, 

ontem dia primeiro a procuradoria geral eleitoral recorreu e anula novamente o registro de 

candidatura do candidato Amastha, então você vai as urna amanhã domingo, você que irá as 

urnas amanhã domingo o TSE vai contabilizar a votação de Amastha e de Mario Lúcio como 

nulo ou anulada e eu quero deixar bem claro que está informação que essa fonte parte do site 

AF noticias, gente Aff noticias. 
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Certidão de Distribuição

 

Processo 0600344-43.2018.6.27.0000

Órgão Julgador Gabinete Jurista 2 - Henrique Pereira dos Santos

CERTIFICO que o Processo Judicial Eletrônico - PJe procedeu à distribuição dos autos, automaticamente,
à relatoria do Gabinete do , com base nas informações inseridas noJuiz Henrique Pereira dos Santos
sistema pelo peticionante.

CERTIFICO cumprimento ao disposto no art. 23, § 2º da Resolução-TSE nº 23.417/2014, procedi à
alteração da autuação no campo polo ativo para inclusão dos advogados (ID's. 30110 e 30111).

Palmas, 02 de junho de 2018.

 ADELSON RAMOS DE MEIRA

Seção de Autuação, Distribuição e Registros Partidários - SEADIP
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Certidão

 

Processo 0600344-43.2018.6.27.0000

Órgão Julgador Gabinete Jurista 2 - Henrique Pereira dos Santos

CERTIFICO que em conformidade com a Portaria nº 207/2018 - PRES/DG/SJI, os autos foram enviados ao Gabinete do Juiz Plantonista -

Desembargador MARCO VILLAS BOAS.

Palmas, 02 de junho de 2018.

Adelson Ramos de Meira

Seção de Autuação, Distribuição e Registros Partidários – SEADIP
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

 

 PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600344-43.2018.6.27.0000 - Palmas - TOCANTINS

RELATOR: Juiz Membro HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

REQUERENTE: COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA
MUDANÇA"-(PSB/PT/PTB/PODE/PCDOB), CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO4792
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO4792

PLANTONISTA: Desembargador MARCO VILLAS BOAS

 

DESPACHO

Trata-se de PETIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela
COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA” ( ) e CARLOSPSB/PT/PTB/PODE/PCDOB
HENRIQUE AMASTHA, candidato ao Cargo de Governador do Estado do Tocantins
nas Eleições Suplementares 2018, em razão de suposta irregularidade em propaganda
eleitoral em emissoras de rádio dos municípios do interior do Tocantins.

Noticia que o requerente tem sofrido “diretamente danos irreparáveis em
razão das propagandas eleitorais negativas que estão sendo realizadas em seu
desfavor nas rádios dos municípios do interior do Tocantins, em afronta ao princípio da
isonomia e com potencialidade lesiva para interferir no resultado do pleito eleitoral, já
que realizadas às vésperas da realização desta eleição suplementar.”.
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O feito foi automaticamente distribuído ao Gabinete do Juiz Membro
HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (ID 30123), com base nas informações inseridas

, e encaminhado a este Gabinete, em razão do plantãono sistema pelo peticionante
definido por meio da Portaria nº 207/2018 - PRES/DG/SJI (ID 30125).

Entretanto, dispõe a Portaria TRE/TO nº 205/2018 que, “nos plantões de
que trata o artigo anterior, funcionará um juiz plantonista designado na forma do artigo
5º desta portaria, para decidir sobre pedidos de liminares em representações eleitorais,
reclamações e pedidos de direito de resposta, bem assim as impugnações aos registros
de pesquisas eleitorais para as Eleições Suplementares de 2018”.

Assim, considerando que a matéria afeta aos autos versa sobre suposta
irregularidade em propaganda eleitoral, DECLINO A COMPETÊNCIA e DETERMINO A
REMESSA DOS AUTOS ao juiz plantonista designado na forma do artigo 5º da Portaria
TRE/TO nº 205/2018.

 

Desembargador Plantonista MARCO VILLAS BOAS
(Portaria nº 207, de 7 de maio de 2018 – DJE 085, de 09.05.2018)
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Certidão de Redistribuição

Processo 0600344-43.2018.6.27.0000

Órgão Julgador Gabinete Jurista 2 - Henrique Pereira dos Santos

CERTIFICO que procedi à redistribuição dos autos no Processo Judicial Eletrônico - PJe à relatoria do Gabinete do Juiz
, com base no Despacho (ID. 30129).plantonista Antógenes Ferreira de Souza

Palmas, 02 de junho de 2018.

 

Adelson Ramos de Meira

Seção de Autuação, Distribuição e Registros Partidários - SEADIP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 
 

PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600344-43.2018.6.27.0000 - Palmas - TOCANTINS

RELATOR: Juiz(a) ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA

REQUERENTE: COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA"-(PSB/PT/PTB/PODE/PCDOB), CARLOS ENRIQUE
FRANCO AMASTHA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO4792
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO4792
 

 

 

 

DECISÃO

Comparece a parte requerente noticiando abuso de poder através do uso indevido dos meios de
comunicação, em seu prejuízo.

Transcreve verbalização de locutor, atribuída à veiculação via rádio:

"Rádio sucesso 96 FM Tocantinopolis – Locutor: Nessa sexta feira dia primeiro de junho a
procuradoria geral eleitoral recusou o pedido do STF, ele inclusive recorreu em Brasília, gente só
pra vocês entenderem ele recorreu em Brasília, lá em Brasília ele ganhou o direito de ser candidato
mas ontem dia primeiro, preste atenção, ontem dia primeiro a procuradoria geral eleitoral recorreu e
anula novamente o registro de candidatura do candidato Amastha, então você vai as urna amanhã
domingo, você que irá as urnas amanhã domingo o TSE vai contabilizar a votação de Amastha e de
Mario Lúcio como nulo ou anulada e eu quero deixar bem claro que está informação que essa fonte
parte do site AF noticias, gente Aff noticias."

Finaliza asseverando que: “neste momento, torna-se urgentemente necessário que este Eg. TRE/TO
determine a cessão destas propagandas irregulares que estão sendo realizadas na véspera da
realização do pleito eleitoral suplementar do Estado do Tocantins, cientificando imediatamente
todas as emissoras de radiodifusão e de televisão, bem como qualquer outro meio de comunicação,
proibindo a veiculação de notícias com teor igual ou semelhante ao retro informado, fixando
astreinte em caso de descumprimento em valor suficiente para garantir a reprimenda imposta.
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E acrescenta: “Ademais, com a finalidade de minimizar os impactos negativos gerados com as
informações das veiculações contendo as falsas e ofensivas notícias, requer à esta Egrégia Corte
seja emitida nota oficial e/ou resposta à esta petição, isso com a finalidade de informação ao eleitor
acerca da real situação do registro de candidatura do candidato Carlos Amastha”.

D E C I D O:

Sem delongas, após ouvir o áudio anexado, antevejo a irregularidade na veiculação de mensagem
sabidamente inverídica.

Não resvalou em ofensas, mas a afirmação de que “o TSE vai contabilizar a votação de Amastha e
de Mario Lúcio como nulo ou anulada”, atinge não somente os candidatos, mas a própria justiça
eleitoral, já que o eleitor após o deslinde do pleito, estará em dificuldades quanto ao entendimento
da não desconsideração.

De modo que entendo caracterizada a tipicidade nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/97, já que
extrapolado o limite da livre manifestação do pensamento, assegurando-se o direito de resposta com
prioridade (artigos 57-D e 58-A da mesma lei).

A esta altura, não se mostra o interesse em pecúnia, daí que, sem prejuízo da eventual discussão na
esfera própria envolvendo perdas e danos, impõe-se a pronta atuação em sede liminar de urgência, a
fim de cessar a irregularidade.

No mais, a presente decisão somente ficará adstrita à rádio indicada “Sucesso 96 FM
Tocantinopolis”, uma vez que descabida a imposição hipotética a “todas as emissoras de
radiodifusão e de televisão, bem como qualquer outro meio de comunicação”, o que daí sim
implicaria em censura prévia, sem elementos concretos nesta fase de cognição sumária para tal.

Acrescente-se como adiantado, a necessidade de pronta atuação, levando-se em conta o prazo
exíguo nesta reta final com votações a serem realizadas na data de amanhã dia 03/06/2018. Do
contrário, abrir-se-ia de forma indiscriminada a possibilidade de abusos inconsequentes no
principal, qual seja, alcance do eleitorado por meio da abrangente propagação da inverdade,
vedadas irregularidades em detrimento das limitações impostas pelas normas eleitorais.

Diante do exposto e reputando presentes os requisitos, CONCEDO PARCIALMENTE A O
para ordenar à emissora indicada que cesse novo pronunciamento peloPEDIDO LIMINAR 

mesmo locutor, quanto ao trecho acima destacado como sabidamente inverídico. Por consequência,
concedo o imediato direito de resposta pleiteado em favor do Candidato Amastha, nos termos do
artigo 58, §3º, II da Lei 9.504/97.

Notifique-se imediatamente a emissora declinada na petição inicial para que: entregue cópia da fita
da transmissão para vinculação aos autos, que deverá ser preservada até decisão final e proceda
com a veiculação em direito de resposta, pelo que fixo aqui o tempo de um minuto em prol do
candidato Amastha para tal, devendo a mesma ficar adstrita ao assunto desconsideração de sua
candidatura e respectivos votos. Ainda, fica determinada ordem de veiculação da resposta no
máximo em uma hora a partir da entrega da mídia pelo candidato prejudicado.

Fixo astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento desta
ordem judicial, por cada eventual evento.

À parte autora caberá a responsabilidade de disponibilizar o meio magnético com a resposta, para
fins de cumprimento imediato no que lhe aproveitar.

Intime-se a parte representante.

Cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral.
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Determino também, seja dada ciência ao outro candidato Mário Lúcio, uma vez que nominado na
mesma locução ora impugnada.

Notifique-se a parte representada para ciência, cumprimento e, caso queira, apresentar defesa
no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 8º da Resolução TRE-TO nº 407, de 19/4/2018.
Retifique-se a autuação para figuração com inclusão no pólo passivo da emissora indicada na peça
de ingresso, se ainda não efetivado.

Com ou sem defesa, vista ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 1 (um) dia, nos termos do
art. 12 da Resolução TRE-TO nº 407, de 19/4/2018.

Após, conclusos.

Cumpra-se, servindo esta decisão de mandado ou carta de ordem, no que se aplicar e com a
urgência que o caso requer.

 

Juiz Auxiliar ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA
(Portaria nº 181, de 23 de abril de 2018 – DJE 071, de 25.04.2018)
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