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Processo n° 76-30.2012.6.05.0010 

 

FERNANDO COSTA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, jornalista, casado, portador 
do documento de identidade n° 95748407 e inscrito no CPF/MF n° 
14200945568, professor da Universidade Federal da Bahia/Faculdade de 
Comunicação, sita à Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Campus de Ondina, 
Salvador - Bahia, por seu advogado no fim assinado, constituído conforme 
instrumento de mandato que acompanha esta peça, vem, tempestivamente 
perante Vossa Excelência, com fundamento no §5° do art. 96 da Lei n° 
9.504/1997 c/c o art. 8º da Resolução TSE nº 23.367/2011, apresentar 
DEFESA a Representação proposta pelo Sr. MÁRIO DE MELLO KERTÉSZ, 
candidato ao cargo de Prefeito do Município de Salvador, pelos motivos que 
seguem: 

Inicialmente informa a Vossa Excelência que, o Representado, tão logo tomou 
conhecimento da decisão liminar, em estrita obediência ao quanto 
determinado, suprimiu a expressão “Chame o Ladrão”, utilizada como título de 
duas publicações veiculadas no sítio http://fernandoconceicao.com, e, em 
substituição, passou a utilizar o título “Rosquinha de Milho!”. 

 

I – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL 

A inicial da Representação deve ser indeferida por dois motivos, por ser inepta, 
pois da narração dos fatos não decorre a conclusão, e em razão do 
procedimento escolhido não corresponder à natureza da causa. 

O objeto da Representação tem por núcleo a veiculação no site pessoal do 
Representado de publicações ocorridas em 21 e 24 de agosto do ano em 
curso, cujos conteúdos são fac-símiles dos Jornais A Tarde, edições de 
circulação do ano 1990, e do Jornal Província da Bahia, circulação de 2003. 
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A Representação proposta pelo Candidato, fundamentada no art. 58 da Lei n° 
9.504/1997 e na Resolução TSE n°23.370/2011, equivoca-se completamente 
do procedimento do direito eleitoral por requerer a suspensão de veiculação de 
matérias, fundamentadas no direito de resposta, e ao tratar como propaganda 
eleitoral a legítima, livre e democrática manifestação do pensamento prevista e 
autorizada pelo art. 21 da Resolução TSE n°23.370/2011, restando assim que 
o procedimento escolhido não corresponde à natureza da causa. 

Ademais, em momento algum, dos quatro pedidos elencados na peça inicial, é 
requerido o direito de resposta pelas supostas “inverdades” e “insultos à honra 
do candidato”, na forma prevista no inciso IV do art. 58 da Lei n° 9.504/1997, 
se, por suposição, as matérias veiculadas fossem consideradas propaganda 
eleitoral, ficando configurado que a conclusão não é decorrente da narração 
dos fatos. 

Assim sendo, a petição que inaugura este procedimento deve ser indeferida 
por ofensa dupla ao quanto disposto no inciso I c/c o inciso II do paragrafo 
único, além do inciso V, todos do art. 295 do Código de Processo Civil. 

II – MÉRITO 

A verdade é que o candidato, em momento de furor autoritário, tenta intimidar o 
Representado com a propositura da presente Representação desprovida de 
conteúdo, forma, procedimento e fundamentação. 

As matérias veiculadas no site http://fernandoconceicao.com não se configuram 
propaganda eleitoral para sofrer pedido de suspensão e a representação em 
momento algum requer o direito de resposta previsto na legislação eleitoral 
(inciso IV do art. 58 da Lei n° 9.504/1997 c/c art. 21 da Resolução TSE n° 
23.370/2011) para, se fosse o caso, combater a suposta inverdade ou insulto a 
sua honra, ficando claro que a presente representação é uma atitude 
desesperada para calar a voz do jornalista que divulgava opinião desfavorável 
ao candidato. 

O site onde foram veiculadas as publicações que ensejaram o oferecimento da 
Representação Eleitoral ora guerreada não é sítio de propaganda eleitoral, pois 
se encontra funcionando desde março de 2012 e tem como tema uma 
diversidade de assuntos, principalmente ligados ao jornalismo, à literatura e ao 
ativismo social. 

O Representado, usufruindo do seu direito de liberdade de expressão, e, 
independente de cor partidária, ou indisposição pessoal, veicula matérias de 
caráter eminentemente jornalístico, não havendo nelas qualquer violação à 
legislação em vigor, pelo contrário, utilizando-se de prerrogativa prevista nas 
normas eleitorais, especialmente no art. 21 da Resolução TSE n° 23.370/2011. 

As matérias veiculadas, em que pese o alegado teor negativo à reputação do 
candidato ora Representante, não se enquadra no rótulo de propaganda 
eleitoral. 
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Com efeito, observa-se que estamos diante de veiculação de história 
jornalísticas, com publicações de fac-símiles de jornais cuja publicação e 
circulação se deram há mais de 20 anos, que apesar de potencialmente lesiva 
ao candidato Representante, se reveste de caráter jornalístico, o que afasta o 
conteúdo de propaganda eleitoral. 

Ademais, já se consolidou o entendimento segundo o qual sítios da internet 
podem publicar matérias contendo opinião favorável ou desfavorável a 
candidato ou partido, realizar entrevistas e debates, desde que essas ações 
tenham caráter jornalístico. 

Assim, carece o juízo eleitoral de competência para analisar os pedidos do 
autor. 

Por tudo quanto exposto, pugna pelo indeferimento da petição inicial, seja por 
sua inépcia, ou seja em razão do procedimento escolhido não corresponder à 
natureza da causa, e, se ultrapassadas as preliminares, no mérito, julgada 
IMPROCEDENTE, com o consequente arquivamento, depois de ouvido o 
Ministério Público Eleitoral. 

Pede deferimento. 

Salvador, 05 de Setembro de 2012. 

 

João da Costa Fontoura Neto 
OAB/BA nº 15.251 


