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“(...) pode-se definir o governo da democracia 

como o governo do poder público em público. 

(...) 

O que distingue o poder democrático do poder 

autocrático é que apenas o primeiro, por meio 

da crítica livre e da liceidade de expressão dos 

diversos pontos de vista pode desenvolver em 

si mesmo os anticorpos e permitir formas de 

‘desocultamento’.” 

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia, 

São Paulo: Paz e Terra: 2000, p. 98; 116). 

 

“(...) é precisamente em período eleitoral que 

a sociedade civil em geral e os eleitores em 

particular mais necessitam da liberdade de 

imprensa e dos respectivos profissionais”.  

Até porque período eleitoral não é estado de 

sítio”. 
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representada por seus advogados de acordo com os documentos de representação 

arquivados neste Tribunal sob o número de protocolo em epígrafe, nos autos do 

DIREITO DE RESPOSTA ajuizado por COLIGAÇÃO BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA 

DE TODOS e JAIR MESSIAS BOLSONARO, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, apresentar a sua DEFESA no prazo legal, pelas razões de fato e de direito 

a seguir aduzidas.  

 

I. DOS FATOS 

 

01. Trata-se de pedido de resposta proposto pelos Representantes em 

decorrência da publicação de matéria jornalística pela revista VEJA, intitulada “O 

outro Bolsonaro”, com data de capa 03.10.2018 e circulação digital a partir de 

28.09.18, de responsabilidade da Representada.  

 

02. A representação, a pretexto de alegar a divulgação de texto 

calunioso e ilegal, caracteriza, na verdade, um ato censório e um afastamento dos 

valores republicanos e democráticos, imprescindíveis a qualquer postulante à 

presidência da República.  

 

03. A censura, revelada prima facie na tentativa de obter publicação 

de resposta por meio de liminar no dia das eleições, corrobora exatamente a ideia 

de que o argumento de Estado Democrático, ao mesmo tempo em que permite à 

sociedade eleger seus representantes, é utilizado também para se buscar o 

descrédito de matéria jornalística que desagrade o candidato, o que é uma 

interferência inadmissível na liberdade jornalística. 

 

04. A presente ação, outrossim, é exemplo claro dessa tentativa de 

colocar freios à liberdade de expressão e deve ser julgada improcedente. 
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II. PRELIMINARMENTE 

II.1. DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA 

05. Inicialmente, Excelências, há de se destacar a perda 

superveniente do objeto desta demanda em razão do encerramento do primeiro 

turno das eleições, a ensejar a extinção do feito. 

 

06. Como é cediço, o direito de resposta, em âmbito eleitoral, deve 

levar em consideração a possibilidade de desequilíbrio do pleito em razão de 

publicação de fato sabidamente inverídico.  

 

07. Muito embora não se trate, no presente caso, de divulgação de 

fato sabidamente inverídico, conforme será demonstrado adiante, é certo que 

qualquer capacidade de influência de matéria jornalística divulgada em 28.09.18 

sobre o desempenho eleitoral do candidato Representante só poderia acontecer no 

primeiro turno de votação, que já se encerrou. 

 

08. Nesse sentido é a manifestação dos próprios Representantes que, 

ao formularem o pedido de liminar, afirmam que a reportagem poderia “ter reflexo 

no resultado das urnas no dia 07/10/2018, somado ao fato de que há grandes 

chances de não avançar o segundo turno”. 

 

09. Apesar de nem bem se compreender a assertiva de risco do 

Representante não chegar ao segundo turno, uma vez que todas as pesquisas de 

opinião elaboradas antes do primeiro turno já indicavam a expressiva votação que 

de fato recebeu, é certo que os próprios Representantes reconhecem que o impacto 

que reputam à publicação da Representada poderia ter ocorrido no primeiro turno, 

o que, inequivocamente, não ocorreu. 
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10. Deste modo, resta evidenciado que, encerrado o primeiro turno, 

não subsiste nem mesmo interesse processual na presente ação, a ensejar sua 

extinção. 

 

11. Nesse sentido, vale ressaltar a existência de decisões já proferidas 

em 2014, em outros embates, em razão de publicações semelhantes ao presente 

caso, em que se reconheceu a prejudicialidade da ação diante da perda de seu 

objeto, conforme decisões proferidas pelos Ministros Admar Gonzaga e Herman 

Benjamin, valendo conferir:  

 
“(...)No decorrer das campanhas eleitorais, é atribuição 

desta Justiça Especializada velar pelo equilíbrio da disputa. 

Finalizadas as eleições, cessa a competência deste 

Tribunal Superior para dirimir conflitos relativos a direito de 

resposta, tendo em vista a impossibilidade de provimento 

judicial eficaz. Desse modo, poderá o interessado, diante 

de eventual ofensa, demandar perante a Justiça Comum. 

Nesse sentido, o REspe 6945-25/SP, rel. Ministro Marco 

Aurélio, DJe de 13.9.2011, que tratou de direito de resposta 

em matéria jornalística veiculada na imprensa escrita, 

assim ementado: 

DIREITO DE RESPOSTA - PREJUÍZO. Estando o direito de 

resposta previsto no artigo 58 da Lei nº 9.504/1997, voltado 

ao equilíbrio da disputa eleitoral, ocorre o prejuízo do 

pedido, se vier a ser apreciado quando já encerradas as 

eleições. 

Desse modo, julgo prejudicada a presente representação, 

em razão da perda superveniente de seu objeto. 

Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Brasília - DF, 28 de outubro de 2014.” 
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(TSE, Relator Ministro Herman Benjamim, decisão publicada 

em 29.10.2014, RP nº 1490-63) 

 

“(...)No decorrer das campanhas eleitorais, é atribuição 

desta Justiça Especializada velar pelo equilíbrio da disputa. 

Finalizadas as eleições, cessa a competência deste 

Tribunal Superior para dirimir conflitos relativos a direito de 

resposta, tendo em vista a impossibilidade de provimento 

judicial eficaz. Desse modo, poderá o interessado, diante 

de eventual ofensa, demandar perante a Justiça Comum. 

Nesse sentido, o REspe 6945-25/SP, rel. Ministro Marco 

Aurélio, DJe de 13.9.2011, que tratou de direito de resposta 

em matéria jornalística veiculada na imprensa escrita, 

assim ementado: 

DIREITO DE RESPOSTA - PREJUÍZO. Estando o direito de 

resposta previsto no artigo 58 da Lei nº 9.504/1997, voltado 

ao equilíbrio da disputa eleitoral, ocorre o prejuízo do 

pedido, se vier a ser apreciado quando já encerradas as 

eleições. 

Desse modo, julgo prejudicada a presente representação, 

em razão da perda superveniente de seu objeto. 

Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Brasília - DF, 28 de outubro de 2014.” 

(TSE, Relator Ministro Herman Benjamim, decisão publicada 

em 29.10.2014, RP nº 1490-63) 

 
12. Por todos esses motivos, evidencia-se a perda de objeto da 

presente ação de direito de resposta, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal 

Superior Eleitoral, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 
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II.2. DA DECADÊNCIA 

 

13. Caso seja superada a preliminar acima arguida, o que se admite 

apenas para argumentar, é certo que a pretensão dos Requerentes encontra-se 

fulminada pela decadência, uma vez que ajuizada após o decurso do prazo previsto 

no art. 58, § 1º, III da Lei 9504/97, regulamentado pelo art. 15, I, a da Resolução TSE 

23.547/17. 

 

14. Como se depreende do referido dispositivo, o prazo para ajuizar 

pedido de resposta contra matéria jornalística publicada pela mídia impressa é de 3 

(três) dias a contar da data constante da edição: 

 

“Art. 15. Serão observadas, ainda, as seguintes regras no caso de 

pedido de direito de resposta relativo à ofensa veiculada: 

I — em órgão da imprensa escrita: 

a) o pedido deverá ser feito no prazo de 3 (três) dias, a contar da 

data constante da edição em que foi veiculada a ofensa” 
 
 
15. Ora, a capa da edição impugnada pelos Representantes data de 

03.10.18, operando-se a decadência, portanto, após o dia 06.10.18. Considerando 

que a ação foi distribuída apenas no dia 07.10.18, a ação deve ser extinta com 

julgamento do mérito. 

 

16. E nem se alegue, como pretendem os Representantes, que o vício 

intermitente do sistema PJE, após a 18h do último dia do prazo, seria excludente 

suficiente para a prorrogação de prazo decadencial, mesmo inexistindo previsão 

legal nesse sentido. 
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17. De início, ressalta-se que a certidão anexada à petição inicial 

indica “indisponibilidade eventual em decorrência de falha no sistema” no dia 

06/10/18, após as 18h. Em outras palavras, tratou-se de indisponibilidade intermitente, 

a permitir o protocolo nos períodos de disponibilidade, caso os Representantes 

estivessem intencionados a se submeter ao prazo legal decadencial.  

 
18. Ressalte-se que os Representantes já estavam protegidos pelo 

prazo mais longo do processo eleitoral, que é o prazo de 3 (três) dias, que, na 

verdade, foi de 8 (oito) dias, uma vez que reconhecem que a publicação online da 

reportagem teve início em 28 de setembro de 2018. E mesmo assim não tiveram o 

cuidado de distribuírem sua ação em tempo hábil para superar qualquer obstáculo 

tecnológico, muito embora fossem sabedores, já que é fato notório, a natural 

sobrecarga dos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral na véspera e no dia das 

eleições. 

 

19. O que os Representantes pretenderam, na verdade, foi burlar o 

princípio da celeridade do processo eleitoral, de modo a elaborarem pedido de 

liminar 8 (oito) dias após o conhecimento da publicação, desejando que fosse 

concedida medida liminar no dia do pleito, de modo a causar absoluto e 

desarrazoado desequilíbrio na disputa. 

 

20. O fato é que esse tipo de artifício não pode receber guarida da 

Justiça Eleitoral, especialmente quando utilizado por candidato que tem grandes 

chances de se sagrar Presidente da República, quando deverá zelar pela 

constitucionalidade e legalidade, não apenas formal como também material. 

 

21. Por essas razões, tendo sido distribuída a ação no dia 07.10.18, após 

o transcurso do prazo decadencial, impõe-se o reconhecimento da decadência e a 

extinção do feito com julgamento do mérito. 
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II. DO MÉRITO 

II.1. DAS RAZÕES PARA A IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO 

DA INEXISTÊNCIA DE INVERDADES NA MATÉRIA JORNALÍSTICA SUB JUDICE 

 

22. Na hipótese de ser superada as questões preliminares arguidas, 

outra sorte não terão os Representantes no mérito desta ação, na medida em que, 

como poderá ser observado adiante, a matéria em questão constitui exercício 

evidente de liberdade de expressão e de crítica jornalística, valores de dignidade 

constitucional, assegurados, inclusive, no período eleitoral, que, como já disse o então 

Ministro Carlos Ayres Brito no julgamento da ADI 4451, não corresponde a um estado 

de sítio. 

 

23. A matéria jornalística sub judice possui um escopo narrativo, 

pautada pela investigação jornalística responsável, em que foram relatadas as fontes 

das informações, os documentos oficiais analisados, dentre outras providências. 

 

24. A narrativa consistiu na informação de que, da análise de processo 

judicial em que Jair Bolsonaro e a ex-mulher discutiram o divórcio, a guarda do filho 

do casal e a partilha de bens, emergiram dados que fugiam ao âmbito privado de 

uma discussão familiar, revelando-se como de inegável interesse público, já que 

diziam respeito à renda mensal do Representante (superior àquelas decorrentes dos 

cargos ocupados), à acusação de omissão de patrimônio declarado e de furto de 

cofre; além da alusão a tratamento agressivo destinado a sua ex-mulher, assuntos 

que inquestionavelmente merecem a atenção da sociedade na escolha de alguém 

que representará toda uma nação, sendo, de alguma forma, o espelho de 

comportamento aceitável e esperado da maioria dessa sociedade.   
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25. Não fosse o Representante candidato ao cargo de Presidente da 

República e esses poderiam ser assuntos de sua vida íntima (muito embora as 

questões tratadas já pudessem atrair a atenção das autoridade públicas); em sendo 

candidato com chances reais de ocupar o mais alto posto político do país, é 

importante que se acostume que, em regimes democráticos, os atos por si praticados 

e os fatos em que se envolvem são dotados de interesse público, já que os agentes 

públicos estão submetidos a uma atitude de maior vigilância por parte da imprensa. 

 

26. Desta forma, a Representada, com o intuito de realizar a boa e 

ampla cobertura jornalística das eleições 2018, escolheu como pauta a pesquisa das 

ações judiciais em que os candidatos estivessem envolvidos, o que é absolutamente 

consentâneo com a avaliação da vida pregressa dos concorrentes. 

 

27. Nesse sentido, a imprensa já discutia algumas declarações dadas 

pela ex-mulher de Bolsonaro em períodos diferentes da vida e que mereciam, 

portanto, aprofundamento e esclarecimento. Diante disso, identificou-se algumas 

ações judiciais sobre o tema, o que, por si só, já era objeto de interesse público, além 

de o tema “proteção e preservação da família brasileira” ser plataforma de 

campanha do candidato Jair Bolsonaro. 

 

28. Quando a Representada teve acesso aos autos, o que se 

averiguou foi que as discussões ali travadas não eram do âmbito exclusivamente 

íntimo, mas comportavam, como já se supunha, alegações de interesse público. 

 

29. Diante desses fatos, os jornalistas da Representada, detalharam a 

investigação jornalística iniciada, inclusive entrevistando a ex-mulher de Bolsonaro, o 

gerente do Banco que hospedava o cofre objeto do furto, além de outras fontes e 

documentos. 
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30. De posse de tais relevantes informações, a Representada não 

poderia deixar de publicá-las, sem antes fazer uma honesta ressalva ao leitor sobre o 

cuidado que aquela leitura demandava: as incriminações mútuas são naturais de 

litígios matrimoniais, o que deveria ser levado em conta nesse caso. Contudo, as 

questões de interesse público que dali emanavam, especialmente com relação à 

incoerência dos fatos em comparação com sua plataforma de campanha, após a 

devida apuração, sustentavam-se e impunham a necessidade de divulgação, no 

regular exercício do direito-dever de informar, confiado à imprensa por meio da 

democrática Constituição Federal de 1988. 

 

31. Nesse sentido, publicou-se que, segundo a ação judicial, Bolsonaro 

ocultou patrimônio da Justiça Eleitoral em 2006. Isso porque, para a eleição a 

deputado federal daquele ano, o Representante declarou possuir um terreno, uma 

sala comercial, três carros e duas aplicações financeiras, conforme é facilmente 

verificável da declaração por si prestada, um documento oficial (doc. 01). Contudo, 

na ação judicial em que se discutiu a partilha de bens, sua ex-mulher (frise-se, assim 

foi informado na reportagem, declinando-se expressamente a fonte), anexou àqueles 

autos relação de bens e declaração de imposto de renda do Representante (ou seja, 

documentos), que indicaram, que o patrimônio da família continha, adicionalmente, 

três casas, um apartamento, uma sala comercial e cinco lotes.  

 

32. Neste ponto, é de se frisar que não se trata de opinião, que 

comporte desagravo, ou invenção de dados, que comporte desmentido. A matéria 

jornalística comparou o que consta dos registros da Justiça Eleitoral com o que consta 

dos documentos anexados à ação de partilha.  

 

33. Ainda assim, a partir da postura atual da ex-mulher do 

Representante, que, conforme igualmente foi consignado na reportagem, 

atualmente desdiz as acusações que fez no processo, os jornalistas da Representada 

buscaram outros elementos de prova a indicar a viabilidade do quanto afirmado à 
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época. Nesse sentido, é de se destacar que houve perícia judicial do patrimônio 

submetido à apreciação do Judiciário, sendo certo que os peritos reconheceram a 

existência de todo esse patrimônio, acabando por avaliá-lo em R$ 4 milhões na 

época. 

 

34. Mais ainda, verificou-se o histórico do patrimônio declarado pelo 

candidato à Justiça Eleitoral desde 2001. Neste aspecto, o grau de variação também 

chama a atenção se comparado aos seus rendimentos, já que num período de 6 

anos, seus proventos conhecidos somaram menos de R$ 1 milhão, ao passo que seu 

patrimônio saltou de R$ 419 mil para R$ 1,6 milhão. 

 

35. Ademais a matéria jornalística buscou comparar as inconsistências 

descobertas pela análise da ação de partilha com a atual declaração de patrimônio 

apresentada à Justiça Eleitoral (doc. 02) e notou que, um imóvel cuja propriedade 

declara, situado na Barra da Tijuca, que, segundo corretores, não vale menos que R$ 

2 milhões, foi comprado em 2009 pelo deputado por R$ 400 mil, apesar de ter sido 

adquirido 4 meses antes pelo vendedor por R$ 580 mil (doc. 03 – escritura dos imóveis) 

 

36. Ou seja, a inconsistência que sobressaiu do exame dos autos da 

ação de partilha confirma-se por vários outros dados relacionados ao patrimônio do 

candidato Representante, a indicar a verossimilhança da afirmação feita por sua ex-

mulher quando da disputa judicial. 

 

37. Contra tal análise documental, os Representantes, na inicial, 

limitam-se a afirmar que o Ministério Público participava do processo e não indicou 

ilicitude. Ou seja, não desmentem (até porque não seria possível) os fatos, parecendo 

insinuar que a inércia do parquet, que atuava em defesa dos interesses de menor 

naquele processo e não na fiscalização da probidade administrativa, conferiria a 

certeza de licitude, a impedir o mero cotejo de fatos realizado pela matéria 

jornalística. 
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38. Evidentemente, a atuação do Ministério Público naquele feito era 

de outra ordem e a ausência de tomada de posição contra a inconsistência do 

patrimônio em nada eiva de inveracidade o teor de documentos oficiais. 

 

39. Não se pode deixar de anotar o quanto é curioso um argumento 

desse tipo – se não houve punição, é porque não houve ilícito - vindo de candidato 

cuja bandeira é o combate à corrupção e à impunidade que tanto afirma existir e 

que leva às situações de ilicitudes não punidas! Incoerente, como demonstrou a 

reportagem, incoerente, como se mostra agora, incoerência essa que a sociedade, 

numa democracia, tem direito de conhecer. 

 
40. Na mesma linha, constatou-se, ainda, dos autos da discussão 

judicial de divisão dos bens, que a ex-mulher afirmou que, em 2008, a renda mensal 

do Representante era de R$ 100.000,00, montante este conformado pela 

remuneração de R$ 26.700,00 do cargo de deputado, R$ 8.600,00 pela condição de 

militar da reserva e, o restante, de “outros proventos”, cuja origem sua ex-mulher, frise-

se uma vez mais, não identifica. 

 

41. Muito embora não indicasse, Ana Cristina, à época, detalhou os 

“sinais de riqueza” da vida do casal, inclusive com fotos de viagens em condições 

compatíveis com os rendimentos de R$ 100.000,00 mensais, o que é corroborado pela 

oscilação do patrimônio do Representante candidato, acima detalhada. 

 

42. Repita-se, a matéria relatou as afirmações feita pela ex-mulher do 

deputado em 2008, em processo judicial, cuja existência, aliás, os Representantes 

reconhecem. E afirmação de absoluto interesse público, uma vez que é importante 

que a sociedade saiba como os candidatos adquiriram seu patrimônio ao longo da 

vida, especialmente, quando já ocupavam postos políticos. 
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43. Contra os fatos apurados os Representantes limitam-se indicar o 

desmentido ora proferido por sua ex-mulher, o que não era necessário, já que foi 

devidamente publicado na reportagem. Além disso, o candidato, sem explicar o 

crescimento de seu patrimônio, limita-se a dizer que, se tivesse cometido ilicitude, teria 

sido punido pela Justiça, muito embora, repita-se, ele mesmo reconhece a 

impunidade existente no país e se apresenta à sociedade como pessoa capaz de 

combatê-la. 

 
44. Constava da ação judicial, ainda, a afirmação, da ex-mulher do 

Representante, de que este teria furtado um cofre que possuía em agência do Banco 

do Brasil, cujo conteúdo totalizava cerca de R$ 1,6 milhão, conforme também 

indicado por ela. Evidentemente, uma acusação de furto de cofre é fato relevante 

sobre qualquer pessoa, já que furto é crime; mais ainda o é quando dirigida contra 

mandatário político e que concorre às eleições presidenciais. 

 

45. Tal afirmação foi confrontada com o Boletim de Ocorrência 

lavrado perante a 5ª Delegacia da Polícia Civil a pedido de Ana Cristina, que, de fato, 

denunciou a ocorrência do furto à época, conforme reconhecem os próprios 

Representantes na inicial. 

 

46. A Representada teve o cuidado, ainda, de buscar fontes que 

teriam participado do episódio, tendo delas ouvido que a ex-mulher efetivamente 

teria feito as acusações, dizendo que “isso só pode ser coisa do meu ex-marido”, 

completando, como é natural das pessoas que vivem sob opressão, que “ele pode 

tudo e vocês têm medo dele”. 

 

47. Ademais, da análise do inquérito policial a que os jornalistas da 

Representada tiveram acesso, verificou que o gerente do Banco do Brasil à época 

confirmara, em depoimento, que Ana Cristina e Bolsonaro tinham cofres na agência. 

Procurado pelos jornalistas, o gerente Alberto Caraz confirmou o depoimento que 
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havia prestado à Polícia quando dos fatos, além de relatar que Bolsonaro teria dito a 

ele que resolveria a questão. 

 

48. Todos esses dados são consonantes com o que se verifica nos autos 

da ação de partilha, em que a ex-mulher do deputado traz a discussão do furto do 

cofre, a que a defesa do deputado reage acusando-a de chantagem, na medida 

em que estaria condicionando o retorno do filho do casal ao Brasil à devolução do 

cofre furtado. 

 

49. E não se olvide que as acusações de Bolsonaro contra Ana Cristina 

quanto ao sequestro do filho Renan são igualmente verdadeiras e já haviam sido 

tratadas anteriormente à reportagem sub judice, quando a Folha de São Paulo 

publicou o documento oficial do Itamaraty, a que teve acesso, em que Ana Cristina 

afirmava temer pela sua vida se retornasse da Noruega (doc. 04 – Matéria da Folha 

de São Paulo). 

 

50. A apuração jornalística verificou, por fim, que a investigação 

criminal quanto ao furto não teve seguimento, uma vez que Ana Cristina deixou de 

comparecer para prestar depoimento, como ela mesma confessou ter ocorrido 

quando falou à Representada, sendo arquivada. 

 

51. Mais uma vez, ouvindo os lados envolvidos, como manda o bom 

jornalismo, a reportagem consignou a posição de Ana Cristina sobre esse episódio, 

que disse ter preferido “deixar pra lá” essa discussão, pois “iria dar um escândalo para 

ele e para mim”. Em outras manifestações de Ana Cristina, como as trazidas aos autos, 

ela afirma que teria havido outra pessoa punida pelo furto. Supõe-se que poderia ser 

o entrevistado Alberto Caraz, de fato acusado de furtar R$ 2 milhões de cofres da 

agência. Contudo, os jornalistas da Representada apuraram, e assim informaram, que 

Ana Cristina não constou da lista de vítimas do gerente. 
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52. Em contraposição a todos os fatos apurados e devidamente 

noticiados, o candidato Representante limita-se, uma vez mais, a louvar a eficiência 

do sistema penal brasileiro, que tanto critica em campanha, e afirmar que, por ser 

pessoal pública, seus atos estão em maior evidência, visibilidade esta que é 

exatamente o que pretende combater por meio da presente ação. 

 

53. Além disso, imputa inverdade no fato de ter constado da 

reportagem, quando noticia depoimento de Alberto Caraz em Inquérito Policial, a 

informação de que Bolsonaro também possuía um cofre na agência. Apesar de se 

insurgir agora contra esta afirmação constante de documento público e lançada por 

fonte declinada e identificada, sem produzir qualquer comprovação do que alega. 

 

54. Por fim, os jornalistas da Representada tiveram acesso a 

declaração da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina, prestada em ação judicial, de 

que o motivo da separação era o “comportamento explosivo” e de “desmedida 

agressividade” do candidato, o que evidentemente, é relevante para que a 

população escolha seu Presidente, que deverá lidar com a pauta da violência, 

especialmente da violência contra a mulher, de absoluta importância no Brasil. 

 

55. A corroborar a informação encontrada no processo, é de se 

destacar o documento do Itamaraty, tornado público pela Folha de São Paulo, em 

que o Vice-Cônsul do Brasil na Noruega relata que, em conversa com a ex-mulher de 

Bolsonaro, esta relata ter deixado o Brasil por ter sido ameaçada de morte por ele 

(doc. 04): 
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56. Além desse dado documental, as informações acima, faladas por 

Ana Cristina antes de se reconciliar com o candidato Representante, encontram 

verossimilhança no comportamento público do Representante que, dentro do 

Congresso Nacional, disse à deputada Maria do Rosário que não a estupraria porque 

ela não merecia ser estuprada, o que lhe originou condenação por apologia ao 

estupro (doc. 05 – decisões Maria do Rosário). 

 

57. Diante de todo esse cenário, repita-se, de relevantíssimo interesse 

público, como o é o tema da violência contra a mulher, havia sustentação para a 

publicação da afirmação constante do processo, corroborada por outros 

documentos oficiais e outros episódios em que o Representante já se envolvera. 

 

58. Em outras palavras, muito embora Ana Cristina e Rogéria, suas duas 

ex-mulheres, tenham, neste momento eleitoral, vindo a público testemunhar o caráter 

do candidato como marido e pai, como devidamente publicado pela reportagem 

impugnada (“Bolsonaro é digno, carinhoso, honesto e provedor. Apesar de 

‘machão’, ama os filhos incondicionalmente e trata suas mulheres como princesas”), 

como se sustenta na inicial, é certo que havia elementos suficientes a justificar a 

publicação de outra versão dos fatos, absolutamente adequadas em razão de 
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campanha eleitoral feita com fundamento na proteção da família e pela 

necessidade de se conhecer a postura dos candidatos quanto ao respeito à mulher. 

 
59. Além disso, foi dada a oportunidade de manifestação a Jair 

Bolsonaro, ao contrário do que alega nestes autos.  

 

60. Primeiramente, foi feito contato telefônico com Gustavo Bebbiano, 

assessor pessoal do candidato e seu patrono nos presentes autos, seguido da 

formalização por mensagens via Whatsapp: 
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61. Além disso, o jornalista Gabriel Castro dirigiu-se até o hospital e fez 

contato diretamente com o candidato via Whatsapp, solicitando fosse recebido ou 

que as respostas fossem encaminhadas de alguma outra forma para constarem da 

reportagem: 
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62. Não bastasse todo o esforço realizado para ouvir o Representante, 

para seu próprio interesse, de ter ido ao hospital nos dias 25 e 26 de setembro, o 

jornalista Gabriel Castro falou pessoalmente com o Major Olímpio, que levou o pedido 

de entrevista a Bolsonaro quando o visitou no dia 25 e, quando saiu, disse que este 

havia respondido “Tá bom”.  

 

63. Diante das incansáveis tentativas de contato com o 

Representante, sem que recebesse resposta, é evidente que mentem os 

Representantes e não a Representada! Mente Jair Bolsonaro ao dizer que não fora 

procurado para falar previamente sobre o tema da reportagem; mente, também, na 

afirmação de que Veja não procurou o candidato para se manifestar. Mente e busca 

publicar reposta sob a alegação de fato sabidamente inverídico. Esquece, 

lamentavelmente, que democracia é regime de publicidade, de revelação, de 

clareza e não o contrário! 

 

64. Apesar de não querer se manifestar antes da publicação da 

matéria, é certo que já respondeu ao que considerou indevido nesta muito antes da 

propositura desta ação, quando concedeu entrevista a José Luiz Datena, Boris Casoy 

e Augusto Nunes. Nesse sentido, confira-se trecho da entrevista com Datena: 

 
[DATENA]: Eu não queria me comentar isso, o senhor me autorizou 

a comentar, porque eu não gosto de ficar mexendo em vida 

particular. Mas é que tornou-se público uma reportagem da Veja 

que o senhor sabe o conteúdo. As acusações da sua ex-mulher, 

como é que o senhor responde isso? Parece que o senhor faz 

questão de responder . 

[JAIR BOLSONARO]: A própria ex-mulher, na própria matéria da 

Revista Veja, desmente muita coisa. Uma separação, é comum 

para todos os casos, ter problemas. É litigiosa. E as cotoveladas 

acontecem de ambas as partes. Ali tem a partilha de bens, tem 



 

 

- 21 - www.fidalgoadvogados.com 

a guarda do filho, e a própria ex-mulher minha, ex-companheira, 

depois virou ex-mulher tendo em vista estado para definir o 

divórcio, ela diz claramente que sangue quente fala-se coisas 

que não existe. Ela mesmo disse aí. Agora a acusação de uma 

pessoa que ela mesmo está dizendo que não aconteceu. 

 

65. Excelências, o que foi publicado foi isso: fatos, documentos, dados, 

informações obtidas em documentos oficiais, entrevistas, declarações feitas em 

processos judiciais. Tudo isso em texto narrativo e devidamente contextualizado, 

informando-se quem disse o quê e quando, além de se conceder espaço para a 

outra versão dos fatos, como aconteceu aos se publicar a nova posição de Ana 

Cristina Valle sobre suas próprias afirmações. 

 

66. Interessante notar é que os Representantes não se insurgem contra 

os fatos noticiados, pois estes são irrefutáveis. A insurgência dos Representantes é 

contra a sua publicação, parecendo olvidarem que, em regimes democráticos, a 

regra é a da luz, da transparência, conforme lição de Norberto Bobbio, referida na 

epígrafe. 

 

67. Não por outra razão, ao invés de indicarem as mentiras nas 

informações publicadas – e elas não existem – reputam a ilicitude da matéria ao que 

consideram crime de violação de sigilo processual, destilando toda sorte de ameaças 

contra a Representada e seus jornalistas. 

 

68. Ocorre que esta ação é um pedido de resposta eleitoral, pela qual 

deve-se verificar se houve ou não publicação de fato sabidamente inverídico, na 

exata dicção do art. 58 da Lei 9504/97. A apuração de outros tipos de faltas que os 

Representantes consideram existir, tais como infrações penais e administrativas, 

deverá ocorrer em vias próprias, que, conforme noticiam já foram acionadas. 

Naquelas instâncias será possível detalhar os aspectos relacionados à alegada 
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quebra de sigilo. Nestes autos, apenas é possível que se apure a existência de fato 

sabidamente inverídico – e ele não existe. 

 

69. E nem se alegue que a dita violação ao sigilo eivaria de vício toda 

a matéria jornalística, uma vez que os dados ali obtidos são de interesse público e não 

violam qualquer legítimo interesse, já que o menor de idade à época, filho do casal, 

hoje conta com 20 anos de idade e não precisa mais de proteção especial do Estado. 

O suposto sigilo, que não existia quando VEJA teve acesso aos autos, como fica 

evidente nesse caso, prestou-se apenas para esconder, com um véu, discussões a 

que a sociedade deveria ter acesso, exatamente porque não são da esfera privada 

dos envolvidos, mais ainda sendo, ambos, candidatos a cargos políticos. 

 

70. Ademais, as insinuações quanto a forma pela qual os jornalistas 

teriam tido acesso, como se sugerissem que tivessem furtado os autos, não tem 

qualquer respaldo fático, sendo certo que, nos procedimentos adequados, será 

apurada a atuação e a responsabilidade de todos os envolvidos, se existentes. 

 

71. Importante, contudo, é deixar claro que os autos a que VEJA teve 

acesso sequer estavam em segredo de justiça! 

 

72. O fato é que, a Representada, que não é serventuária da Justiça, 

teve acesso a informações verdadeiras e de relevante interesse público, sendo-lhe 

lícita a publicação, em consonância com a proteção da atividade de imprensa e a 

liberdade de expressão consagradas pela ordem constitucional brasileira, conforme 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, na voz do Min. Luiz Fux, conferindo-se: 

 

RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DE 

MATÉRIA JORNALI ́STICA E A ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES RELATIVAS A INCIDENTE DE RECUPERAÇÃO 
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JUDICIAL SOB SIGILO. TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE 

CENSURA PRÉVIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. POSSI ́VEL VIOLAÇÃO 

A AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA 

ADPF 130. LIMINAR DEFERIDA.  (STF – Rcl 28743, Min. Luiz Fux, 

19.10.17) 

 

73. Não há dúvida, portanto, de que o conjunto de elementos 

levantados e apurados em regular atividade de imprensa permite a publicação 

realizada por VEJA, eis que constitui fato jornalístico inegavelmente de interesse 

público. 

 
74. Portanto, mais que verossimilhança, a reportagem reuniu provas e 

elementos fáticos que permitem a publicação da matéria questionada e sua leitura 

não revela qualquer ofensa ou inverdade a merecer reparo, menos ainda um direito 

de resposta eleitoral. Como dito, a Representada valeu-se de fatos apurados e 

narrados em matéria jornalística, declinando suas fontes e se valendo de 

investigações oficiais, sem qualquer imputação de ofensa ou fato inverídico a quem 

quer que seja, limitando-se a noticiar assunto de inegável interesse. 

 

75. O que se faz necessário a um candidato que deseja ocupar o mais 

importante posto político da Nação é que esteja habituado ao fato de que haverá 

matérias jornalísticas que não necessariamente lhes serão favoráveis e, nem por isso, 

serão ilícitas, mentirosas ou criminosas. É que, em democracias, além da versão oficial 

dos fatos, é necessário que exista o acesso às múltiplas fontes de informação para a 

sociedade, tal como de há muito sistematizado por Robert Dahl em “Poliarquia”. 
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II.2. O CONTEÚDO DA LOCUÇÃO “FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO” 

 

76. O que os Representantes fazem na exordial na tentativa de 

sustentarem o inexistente direito à publicação de resposta é dar interpretação 

equivocada às hipóteses de cabimento do direito de resposta eleitoral. 

 

77. Com efeito, para a concessão de direito de resposta sob o 

argumento da publicação de um fato sabidamente inverídico, há de se ter prova 

incontestável de que houve divulgação errônea de um fato. Havendo uma dúvida, 

uma discussão, uma controvérsia a respeito do fato publicado, não há que se 

conceder direito de resposta. 

 

78. Nesse sentido é que a jurisprudência se consolidou, como bem 

reconhecido, inclusive, pelo Ministro Sérgio Silveira Banhos, nestas eleições, ao julgar 

a RP 60104724, valendo transcrever trecho da decisão que indeferiu a liminar:  

 
Anote-se, como assentado pela Ministra Rosa Weber ao apreciar 

a liminar na Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que os 

fatos sabidamente inverídicos, a ensejar a ação repressiva da 

Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de plano. Nesse sentido, 

manifestou Sua Excelência: 

De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais 

é que do que a inverdade evidente (CONEGLIAN, Olivar. 

Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 366), 

isto é, aquela cuja constatação independa de maiores 

exames ou avaliações. Logo, entendem-se por 

sabidamente inverídicos somente os "flagrantes 

expedientes de desinformação", levados a cabo "com o 

propósito inequívoco de induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, 

Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: 

Juruá, 2016, p. 293). 
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Na mesma trilha, esta Corte entende que "a mensagem, 

para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve 

conter inverdade flagrante que não apresente 

controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves 

da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato 

sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda 

investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP 

n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 

2/10/2014), o que não se verifica no caso em exame. 

Tais considerações aplicam-se integralmente ao caso dos autos, 

uma vez que não há na matéria combatida afirmações cujas 

falsidades sejam evidentes, perceptíveis de plano. 

A publicação apontada pelo representante como caluniosa, 

negativa e inverídica está situada dentro dos limites referentes 

aos direitos à livre manifestação do pensamento e à liberdade 

de expressão e informação, de alta relevância no processo 

democrático. 

 
79. Também já se manifestou, no bojo da Reclamação 18735 ajuizada 

perante o Supremo Tribunal Federal, o Min. Gilmar Mendes, deixando clara, ao 

analisar situação semelhante ocorrida durante as Eleições 2014, a necessidade de 

produção de prova para que se conclua pela inverdade de uma publicação 

jornalística a fim de ensejar o direito de resposta: 

 

“Importante trazer à tona essas colocações feitas durante o 

julgamento da ADPF 130, para que fique claro que o direito de 

resposta admitido constitucionalmente é aquele decorrente de 

informação falsa, errônea. Significa dizer que é preciso haver 

comprovação nos autos de que a informação veiculada na mídia 

é inverídica. Parece-me que o rito sumário comumente adotado 

pelas regras de regência do processo judicial eleitoral 
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dificilmente se presta à produção de provas desse tipo.” 

(Reclamação 18735, Min. Gilmar Mendes, decisão proferida em 

02.10.2014) 

 
80. É importante destacar, Excelências, que a Reclamação 18735, cuja 

decisão foi acima referida, foi ajuizada em razão de acórdão proferido pelo Tribunal 

Superior Eleitoral no bojo da RP 131217, referido inclusive na epígrafe pelos 

Representantes como o paradigma de interpretação para a concessão do direito de 

resposta. Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal, pela decisão do Min. Gilmar 

Mendes, reconheceu que a interpretação utilizada pelo TSE para conceder direito de 

resposta na RP 131217 feria a autoridade do quanto decido pela Corte Constitucional 

por meio da ADPF 130; em outras palavras, o STF reconheceu que o julgamento da RP 

131217, feito pelo TSE,  não podia prevalecer, como de fato não prevaleceu! 

 

81. Por outro lado, a invocação da RP 1784-18.2014.6.00.0000 merece 

cuidado especial, uma vez que os Representantes parecem fazê-lo a título de caso 

paradigma, olvidando que a reportagem jornalística tratada na demanda (“Eles 

sabiam de tudo”) teve reconhecimento de mérito pela sua licitude. 

 

82. De início, é de se analisar, com o devido respeito, que as razões de 

decidir do Min. Admar Gonzaga ao deferir a liminar no caso trazido pelo 

Representante, não levaram em conta a jurisprudência desta Corte, conforme 

invocada pelo Ministro Relator, que considera que o direito de resposta deve ser 

concedido quando não houver dúvida sobre a inverdade do fato noticiado. 

 

83. Naquela oportunidade, pelas peculiaridades do caso concreto, o 

Ministro Admar Gonzaga considerou que deveria levar em consideração a 

proximidade da data da votação e o dia de circulação da revista. 
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84. E, diferentemente do que tenta sugerir os Representantes nesse 

caso, inexiste peculiaridade na publicação de matéria jornalística há mais de uma 

semana do pleito, muito menos no destaque que a ela foi dado, tal como se faz nas 

redes sociais com qualquer outra edição da revista que, também rotineiramente, é 

enviado primeiro a seus assinantes. 

 

85. De todo modo, é fundamental pontuar que, no âmbito da Justiça 

Eleitoral, inexistiu decisão de mérito quanto ao caso invocado como paradigma pelos 

Representantes, uma vez que a única decisão proferida foi a concessiva da liminar, 

reconhecendo-se a perda do objeto da demanda, em seguida, em razão do fim do 

período eleitoral (doc. 06  - print do andamento da RP 178418). 

 

86. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores submeteu essa mesma 

reportagem, sob os mesmos argumentos, à análise da Justiça Comum, quando 

demandou que a Representada fosse condenada à indenização pela suposta 

prática de ato ilícito com a publicação da matéria jornalística. 

 

87. E, no âmbito da Justiça Comum, com a oportunidade ampla de 

produção de provas pelas partes, restou reconhecido, por decisão transitada em 

julgado, que a reportagem “Eles sabiam de tudo” era lícita, publicada no regular 

exercício da liberdade de imprensa (doc. 07 – sentença, acórdão e print com o 

trânsito em julgado). 

 

88. Vale dizer, muito longe de terem sido publicados fatos 

sabidamente inverídicos – como igualmente alegaram os interessados naquela 

demanda – nada de mentiroso foi publicado pela revista:  

 

TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

Órgão : 3ª TURMA CÍVEL 
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Classe : APELAÇÃO 

N. Processo : 20140111675459APC 

(0041197-72.2014.8.07.0001) 

Apelante(s) : PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Apelado(s) : ABRIL COMUNICACOES S/A 

Relator : Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Acórdão N. : 1037119 

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO 

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO MATÉRIA EM REVISTA. AGRAVO 

RETIDO. CPC/73. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DISPENSÁVEL. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA 

LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PARTIDO 

POLÍTICO. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE INFORMAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

(...) 

3. O cerne da questão é averiguar a verdadeira intenção da 

apelada ao promover a divulgação da matéria descrita nos 

autos, relacionada ao apelante, vale dizer, se houve a intenção 

de macular a imagem do apelante ao se veicular tal matéria. 

4. A indenização por danos morais somente se impõe quando o 

direito à expressão e à informação transborda dolosamente os 

limites impostos pela proteção constitucional à imagem e à 

honra. 

5. A pessoa jurídica, como no caso dos autos o partido político, 

pode sofrer dano moral decorrente de abalo de sua honra 

objetiva (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça). O apelante 

é partido político e como tal, em razão da sua própria finalidade 

institucional e do dever de probidade, encontra-se sujeito a 

críticas intensas, ainda mais quando as condutas noticiadas de 
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seus integrantes conduzem a instauração de investigação 

criminal. 

6. As informações noticiadas pela revista do grupo da apelada 

revelam-se de grande interesse público e encontram-se 

baseadas em suspeitas fundadas, portanto não demonstram a 

intenção de macular a honra do partido apelante perante a 

opinião pública, tanto que são incontestáveis os desdobramentos 

dessas investigações no âmbito nacional. Desta forma, não há 

que se falar em prática de ato ilícito por parte da apelada. 

(...)  

8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. 

Sentença mantida. 

 

89. Deste modo, se os ora Representantes invocam o caso da RP 

178418 como paradigma para o julgamento da presente ação, apenas corroboram 

tudo quanto aqui defendido pela Representada, na medida em que o único juízo de 

mérito, transitado em julgado, sobre o tema reconheceu a licitude da conduta da ora 

Representada! 

 

90. E as decisões no mesmo sentido vêm de longa data, como se pode 

verificar das seguintes manifestações do TSE:  

 

“ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO ELEITORAL 

GRATUITO. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. 

1. A mensagem, para ser qualificada como sabidamente 

inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente 

controvérsias. 
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2. Não é possível transformar o pedido de resposta em processo 

investigatório com intuito de comprovar a veracidade das versões 

controversas sustentadas pela parte. 

3. Pedido de resposta julgado improcedente.” (Representação nº 

3675-16.2010.6.00.0000 – Rel. Min. Henrique Neves – j. 26.10.2010). 

“ELEIÇÕES 2010 – PROPAGANDA ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL. 

DIREITO DE RESPOSTA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. 

DECADÊNCIA. 

(...) 

2. Para a concessão do direito de resposta com base em alegação 

de fato sabidamente inverídico, é insuficiente que a informação 

veiculada não seja apropriada ou factível. É necessário que a 

inverdade seja manifesta e não admita, sequer, o debate político. 

3. Representação julgada improcedente.” (Representação nº 

3677-83.2010.6.00.0000, Rel. Min. Henrique Neves – j. 26.10.2010). 

 

91. É de se reiterar que a Justiça tem sistematicamente destacado o 

papel essencial da imprensa ao noticiar fatos de relevante interesse público, 

entendendo que contribui para a formação da vontade do voto as informações 

jornalísticas trazidas pela imprensa, como é o caso dos autos. É por meio da imprensa 

livre que os cidadãos podem ter acesso a todos os dados e, assim, formar seu próprio 

juízo sobre os fatos. 

 

92. Na hipótese, evidente inexistir a condição de que a notícia seja 

sabidamente falsa para a concessão da resposta, se em termos – o que sequer 

acontece nos autos. Além da inexistência de qualquer ofensa, o conteúdo jornalístico 

foi devidamente apurado como visto. Ademais, havendo ainda alguma dúvida a 
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respeito de um determinado dado ou fato, impõe-se, pelas circunstâncias, a 

permissão para que as partes produzam provas, tais como documentais, 

testemunhais, expedição de ofícios, o que acaba por retirar a causa dessa justiça 

especializada ou a impor a improcedência do pedido, eis que não se trata – e isso se 

tem como certo nestes autos – de material sabidamente falso. 

 

93. Sobre isso, como visto mais acima, o STF, no julgamento da RCL 

18735, já assentou que é preciso haver comprovação nos autos de que a informação 

veiculada na mídia é inverídica. Parece-me que o rito sumário comumente adotado 

pelas regras de regência do processo judicial eleitoral dificilmente se presta à 

produção de provas desse tipo. 

 

94. Por tudo isso, a indigitada nota jornalística trouxe narrativa de 

relevante interesse público, sem extravasar os limites da boa e necessária informação, 

garantida pelo Texto Constitucional, nos artigos 5°, IV, IX e XIV e 220, razão pela qual 

não se pode permitir a publicação de texto de resposta, muito menos a suspensão 

da divulgação do conteúdo. 

 

 
III.3. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE CRÍTICA 

 

95. É certo que a matéria sub judice não constitui ilicitude; ao 

contrário, é informação jornalística de inquestionável interesse público e com 

abordagem pertinente. 

 

96. Quanto a esse aspecto, a Constituição Federal não poupou 

palavras para proteger a liberdade de expressão, inclusive através dos meios de 

comunicação (imprensa), como se nota nos artigos a seguir transcritos, in litteris: 

 

Art. 5 (...) 
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IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato;  

(...) 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, independentemente de censura ou licença;  

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 

o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;     

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 

a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística. 

 

97. Além da Constituição Federal, o Código Civil também aponta a 

ausência de ilicitude no caso sub judice, tendo em vista que a publicação da matéria 

consistiu em exercício regular do direito de imprensa, que é excludente de ilicitude, 

nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. 

 

98. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130, cuja 

decisão possui eficácia vinculante, foi exemplar ao abordar a necessidade e direito 

da imprensa de livremente se manifestar, inclusive de forma crítica, mais ainda diante 

de pessoas públicas, gestores da coisa pública, contexto em que estão inseridos os 

Representantes: 

 

“O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e 

fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa 

eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O 

exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao 
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jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda 

que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as 

autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua 

relação de inerência com o interesse público, não é 

aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou 

judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é 

operar como formadora de opinião pública, espaço natural do 

pensamento crítico e ‘real alternativa à versão oficial dos fatos’.”. 

 

99. A decisão do Supremo Tribunal Federal garante, como se disse, a 

crítica ainda que ácida, especialmente aos atores da vida pública. Ora, num país 

democrático espera-se que a imprensa possa exercer seu papel, especialmente num 

momento social em que a democracia é reafirmada em sua plenitude. É um 

contrassenso buscar cercear o direito constitucional de falar das coisas públicas, das 

pessoas públicas, ainda mais quando se analisam fatos notórios, exatamente no 

período eleitoral. 

 

100. Não foi por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI nº 4.451, decidiu por afastar a segunda parte do inciso III do artigo 

45 da Lei Eleitoral, que proibia a crítica favorável ou não a candidato ou partido. 

 

101. A propósito, pede-se vênia para a reprodução do excerto da 

ementa da decisão do STF no julgamento da ADI 4.451: 

 

“O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, 

dependentes de ‘outorgas’ do Estado e prestados mediante a 

utilização de um bem público (espectro de radiofrequências), têm 

um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da 

imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. 

Imparcialidade, porém, que não significa ausência de opinião ou 
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de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras 

de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou 

aquela candidatura a cargo político-eletivo”.  

 

102. Percebam Vossas Excelências que é do STF a orientação normativa 

de que no período eleitoral a crítica jornalística, agora, inclusive, aos veículos 

outorgados (Radiodifusão), é absolutamente válida e necessária, e que não há 

estado de sítio a suspender garantias democráticas, inclusive a liberdade de 

expressão. 

 

103. É de se notar que a Corte Constitucional, até mesmo para as 

emissoras de rádio e televisão, que enfrentam muito mais restrições quanto ao 

conteúdo que podem divulgar em período eleitoral, não tolerou leis ou interpretações 

que constituíssem amarras ao exercício crítico da imprensa. Mais ainda esse raciocínio 

se aplica à mídia impressa, em que até mesmo se pode tomar posição favorável a 

um ou outro candidato! 

 
104. No mesmo sentido, corroborando a especial proteção a ser 

conferida à liberdade de imprensa, vale destacar, também, decisão proferida pelo 

E. Ministro Celso de Mello, aplicada, evidentemente, em período eleitoral que, como 

já se disse, não constitui estado de sítio, em que direito fundamentais são suspensos: 

 

EMENTA: Liberdade de expressão. Profissional de imprensa e 

empresa de comunicação social. Proteção constitucional. Direito 

de crítica: prerrogativa fundamental que se compreende na 

liberdade constitucional de manifestação do pensamento. 

Magistério da doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal 

(ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – AI 505.595-AgR/RJ, Rel. Min. 

CELSO DE  
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MELLO – Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 

Jurisprudência comparada (Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

e Tribunal Constitucional Espanhol). O significado político e a 

importância jurídica da Declaração de Chapultepec (11/03/1994). 

Matéria jornalística e responsabilidade civil. Excludentes anímicas e 

direito de crítica. Precedentes. Plena legitimidade do direito 

constitucional de crítica a figuras públicas ou notórias, ainda que 

de seu exercício resulte opinião jornalística extremamente dura e 

contundente. Recurso extraordinário provido. Consequente 

improcedência da ação de reparação civil por danos morais.” (STF 

- ARE 722744/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.02.14). 

 

 
105. E é exatamente nesse sentido que o Supremo Tribunal 

Federal, já há muito, vem interpretando esses valores constitucionais, a ponto de no 

julgamento da ADPF 130 determinar, como norma jurídica imediatamente aplicável, 

vinculativa a todos, em razão da característica daquela ação constitucional, o direito 

ao livre exercício da crítica jornalística, ainda que áspera - o que sequer houve no 

caso dos autos -, especialmente quando presente o interesse público e envolvendo 

pessoas públicas, dentre as quais, evidentemente, estão incluídas as Representantes: 

 

“O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e 

fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa 

eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O 

exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao 

jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda 

que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as 

autoridades e os agentes do Estado. 

 

 “A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o 

interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, 



 

 

- 36 - www.fidalgoadvogados.com 

mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das 

atividades de imprensa é operar como formadora de opinião 

pública, espaço natural do pensamento crítico e ‘real alternativa à 

versão oficial dos fatos”. 

 
106. Repita-se que o candidato Representante busca tolher a 

palavra dos jornalistas que trazem à reflexão denúncias havidas contra si. O que 

pretende, claramente, é impedir que se apure qualquer informação que lhe seja 

desfavorável! Trata-se, evidentemente, de postura arbitrária e inaceitável! Tolher o 

material de VEJA é, num segundo passo, cassar a palavra de qualquer jornalista, 

cidadão ou órgão de imprensa que discordar do então candidato, o que caracteriza 

flagrante violação ao Texto Constitucional, especialmente aos artigos 5º, IV, IX, XIV e 

220, que garantem a plena atividade de imprensa, sem qualquer possibilidade de 

censura. 

 

107. Reitera-se o que outrora, mais acima, já foi consignado, de 

que o STF, interpretando as normas constitucionais da liberdade e da atividade 

jornalística, declarou, em decisão com características de eficácia vinculativa e erga 

omnes (ADPF 130), que a interpretação a ser feita pelo operador do direito ao 

eventualmente se deparar com colidência de normas, mesmo que de dignidade 

constitucional, deve privilegiar a exegese que valoriza a atividade jornalística, por ser 

direito estrutural, imanente, portanto, da democracia de um país, bem como que o 

exercício da liberdade de opinião jornalística encontra somente na própria 

constituição a sujeição para a sua atividade: 

 
"A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, 

com o apropriado nome "Da Comunicação Social (Capítulo V do 

título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” 

ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder 

influenciar cada pessoa per se e até mesmo formar o que se 

convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, 
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Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar 

as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. 

A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de 

tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como 

garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em 

qualquer situação ou contingência. 

 

O campo normativo da Constituição Brasileira sinonimiza 

liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, 

rechaçante de qualquer censura prévia e um direito que é signo 

e penhor da mais escancarada dignidade da pessoa humana, 

assim como do mais evoluído estado de civilização. 

 

O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena 

liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os 

mencionados direitos de personalidade (liberdade de 

pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de 

qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico 

ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se 

sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela 

própria, Constituição.  

 
108. Assim, a tutela jurisdicional buscada pelos Representantes, 

sem qualquer fundamento na norma eleitoral, mais ainda frente aos valores 

constitucionais e à decisão do STF no julgamento da ADPF 130, constitui censura, 

tolhimento da atividade jornalística e está a violar, sobremaneira e objetivamente, os 

artigos 5º, IV, IX e XIV e 220 da CF. 

 

109. Reitera-se que qualquer exegese das normas eleitorais deve 

respeitar a interpretação dada pela Corte Suprema dos artigos constitucionais que 
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dispõe a respeito da atividade jornalística, da liberdade de comunicação, criação e 

informação. 

 
110. Exerce-se censura quando se penaliza um veículo de 

comunicação, obrigando-o a publicar direito de resposta em que se afirma, de forma 

genérica, que o veículo mentiu, quando se demonstra que inverdade alguma foi 

publicada, muito menos um dado sabidamente inverídico, como exige a lei. 

 

111. Esse tipo de penalidade serve a desencorajar, embaraçar e 

restringir a livre publicação de matérias jornalísticas contendo fatos devidamente 

apurados, na medida em que se receia que sobrevenha ordem de descabida 

publicação de resposta, sob pena de altíssima multa. 

 
112. Com efeito, o texto constitucional é rigoroso e protege e 

assegura a livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV), resguarda as liberdades de 

expressão inerentes à atividade intelectual e de comunicação (art. 5º, IX), insistindo 

em que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição" (art. 220, 

caput), todos evidentemente esquecidos pelos Representantes, mas privilegiados 

pela r. decisão que negou a liminar. 

 

113. Portanto, as custosas conquistas que o Estado Democrático 

de Direito finalmente atingiu não podem ser tolhidas por artifícios que se distanciam 

da vontade constituinte tão repetidamente manifestada na Carta da República. 

 

114. Daí a peremptória necessidade de ser julgada 

improcedente a pretensão dos Representantes.  
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III.4. DA INADEQUAÇÃO DO TEXTO DE RESPOSTA PRETENDIDO 

 

115. No caso de superada a questão acima, é importante 

destacar o desacerto do texto de resposta que os Representantes pretendem 

publicar, esclarecendo, antes de tudo, que o instituto do pedido de resposta traz 

como exigência para o seu deferimento, segundo jurisprudência pacífica, o seguinte: 

 

a)  inverdades; 

 

b) que a resposta apresentada para publicação seja 

perfeitamente adequada e redigida em estrita consonância 

com a reportagem objurgada, de tal sorte que aquele que 

a pretender, reponha os fatos ou os expliquem 

convenientemente, sem cometer excessos, sem tangenciar 

o mérito, sem envolver terceiros ou cometer críticas ou 

acusações desnecessárias, bem como em produzir ofensas 

que possibilitem um novo pedido de resposta. 

 

c) que a resposta não se transforme em meio alternativo de 

propaganda eleitoral. 

 

116. Em sendo assim, é evidente a inadequação do texto de 

resposta apresentado, na medida em que nem mesmo é feito a título explicativo, 

destacando qual seria a inverdade praticada e qual o esclarecimento necessário. 

 

117. Ao contrário, pretende-se, pelo texto, atacar a Revista VEJA, 

desqualificando a reportagem publicada como se mentira fosse, apesar de calcada 

em fatos devidamente apurados, além de aproveitar para fazer auto-promoção sua 

e de seus filhos, também políticos. 
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118. Nesse sentido, pede-se vênia para proceder a um cotejo 

analítico do texto de resposta, de modo a evidenciar sua completa inadequação. 

 

a) As fotografias do candidato 
 
119. A absoluta inadequação do texto de resposta salta aos 

olhos quando se verifica que dele constam 8 fotografias do Representante, inclusive 

de seu ingresso nas Forças Armadas, jogando xadrez com sua filha, em data 

comemorativa com seus filhos, dentre outras. 

 

120. Ora, ou bem os Representantes não compreenderam que a 

manchete “O outro Bolsonaro” continha linguagem conotativa, já que não afirmava 

existir outra pessoa Jair Bolsonaro, a justificar que se pretenda a exibição de fotos para 

que os leitores saibam qual é a aparência do Representante – o que, evidentemente, 

não faz o menor sentido – ou bem pretendem valer-se do espaço de resposta para 

fazer pura e simples autopromoção do Representante, desiquilibrando a igualitária 

divisão de tempo de propaganda que os concorrentes tem na disputa em segundo 

turno. 

 

121. Evidentemente, se está diante de desejo de autopromoção, 

que deve ser rechaçado pela Justiça Eleitoral, uma vez que inadequado para o 

exercício do direito de resposta. 

 
 
b) O conteúdo do texto de resposta 
 
 
122. O texto da resposta contém incontáveis inadequações. A 

fim de demonstrá-las, transcrever-se-á a integralidade do texto de resposta, 

sublinhando-se os trechos incorretos e se destacando, entre colchetes “[...]” os 

motivos da inadequação de cada passagem. 
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A verdade sobre Bolsonaro 

Na edição de 3 de outubro de 2018, Veja trouxe, em sua capa, uma matéria 

repleta de informações distorcidas e inverídicas sobre Jair Bolsonaro. Alvo de 

diversas acusações graves e sem respaldo na verdade, o candidato à 

Presidência obteve, na Justiça Eleitoral, o direito de resposta publicado nesta 

data. 

[As informações publicadas são fundadas em documentos oficiais, 

relato de testemunhas, dentre outros. Afirmar que não há respaldo na 

divulgação dos fatos por VEJA é, aí sim, informação mentirosa que, além 

de não corrigir qualquer erronia, já que não indica especificamente as 

inverdades, confunde o leitor, que considerará que não existe o 

processo consultado pela Revista, quando, de fato, ele existe.] 

O único Bolsonaro 

Na edição 4260, de 3 de outubro de 2018, às vésperas das eleições, a revista 

Veja trouxe estampada, em sua capa e em matéria de destaque, informações 

inverídicas sobre o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair 

Bolsonaro, supostamente lastreadas em processo judicial referente a direito de 

família, protegido por segredo de justiça, conforme preceitua o Código de 

Processo Civil. 

[Ao contrário de reparar inverdades, é o texto de resposta que as 

divulga, já que coloca em dúvida se as informações publicadas por 

Veja efetivamente constariam de processo judicial, quando, nestes 

autos, os Representantes assim o reconhecem. 

A informação de que o processo estaria protegido por segredo de 

justiça pode confundir o leitor, na medida em que as cópias foram 

disponibilizadas para a Representada, além de não existir razão jurídica 

para a manutenção do sigilo, dado que o filho menor do casal hoje já 

tem 20 anos.] 
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Manipulando documentos e petições contidas nos autos, a revista induziu o 

leitor a acreditar na existência de “outro Bolsonaro”. Com esse título, Veja 

afirma que os fatos de que acusa Bolsonaro não correspondem à reputação 

que ele construiu em seus 63 anos de vida, 27 deles como parlamentar. 

Não há outro Bolsonaro, mas um “único Bolsonaro”: um cidadão honesto, 

militar da reserva, que representa os valores das famílias brasileiras. Exerceu 7 

mandatos como deputado federal e, nestas eleições, ocupa o primeiro lugar 

nas pesquisas de intenção de voto para Presidente da República. 

[Veja não pretende induzir qualquer estado mental em seus leitores. O 

que fez foi uma análise crítica de fatos devidamente apurados. Isso não 

se chama indução ou acusação, termos ofensivos e mentirosos, que 

não cabem num direito de resposta. A atividade realizada pela 

Representada chama-se crítica jornalística amparada pela liberdade 

de imprensa em regimes democráticos.  

A verdade sobre Jair Bolsonaro 

Jair Bolsonaro é descendente de imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil 

depois da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram em Campinas/SP. 

Terceiro de seis filhos, Bolsonaro foi criado no Vale do Ribeira, uma das regiões 

mais pobres do estado de São Paulo. Foi lá que teve o primeiro contato com 

militares e onde surgiu o interesse por seguir a carreira. 

Filho de Perci e Olinda Bolsonaro, Jair é casado com Michelle, com quem teve 

sua filha caçula, Laura, hoje com 7 anos. 

[O trecho visa à pura e simples autopromoção, típico de um filme do 

Horário Eleitoral Gratuito, por exemplo. Em momento algum a matéria 

trata de sua origem, filiação ou paternidade, nada havendo a reparar 

nesse sentido.]  

Antes de Laura, Bolsonaro teve quatro filhos, três dos quais também seguem a 

carreira política. Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, que 

concorre a uma vaga para o Senado; Carlos Bolsonaro, vereador da cidade 



 

 

- 43 - www.fidalgoadvogados.com 

do Rio; e Eduardo Bolsonaro, que está buscando sua reeleição como 

deputado federal por São Paulo. O quarto filho é Renan, estudante de Direito. 

[Além da evidente autopromoção o Representante se vale da resposta 

para promover as candidaturas e carreiras políticas de seus filhos, 

terceiros estranhos à presente demanda, o que não se permite em 

textos de resposta.] 

Hoje candidato à Presidência da República pelo Partido Social Liberal (PSL), 

Bolsonaro tem uma trajetória política bem-sucedida. Eleito vereador do Rio de 

Janeiro em 1988, exerceu, na sequência, sete mandatos na Câmara dos 

Deputados. Nas últimas eleições, em 2014, foi o deputado mais votado do 

Estado do Rio, com 464.565 votos. 

Em seus mandatos, Bolsonaro se destacou pela luta contra a erotização infantil 

nas escolas e pelo respeito e valorização do professor; pela redução da 

maioridade penal; pelo armamento do cidadão de bem e pelo direito à 

legítima defesa; pela retaguarda jurídica aos agentes de segurança e pelos 

valores da família brasileira. 

[Mais uma vez, o texto de resposta seria mais adequado para a abertura 

dos seus programas no Horário Eleitoral Gratuito, já que se revela como 

autopromoção em tom propagandístico, sem indicar uma única 

inverdade da matéria quanto a isso, a merecer reparo.] 

Bolsonaro é reconhecidamente honesto; um deputado que não se corrompeu 

e não se vendeu, fato inclusive mencionado pelo então Ministro Joaquim 

Barbosa, durante julgamento do Mensalão, em 17 de setembro de 2012, 

quando disse que Bolsonaro teria sido o único a votar contra o PT. Desde 1988, 

o Brasil assiste ao crescente desdobramento de casos de corrupção que 

trouxeram prejuízos bilionários ao país e Bolsonaro nunca esteve envolvido em 

qualquer um deles. 

[Além da nítida autopromoção, o texto envolve terceiros estranhos à 

lide, como o ex-ministro Joaquim Barbosa e o Partido dos Trabalhadores, 

o que não se admite no exercício da resposta.] 
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O sigilo da ação de família 

Os conflitos de família são essencialmente afetivos e, quando levados à 

Justiça, são geralmente acompanhados de sofrimento. A decisão acerca de 

uma nova estrutura de vida das partes envolvidas, muitas vezes envolvendo 

menores de idade e casais ressentidos, é confiada a um terceiro, o que exige 

do Poder Judiciário uma postura diferente de outras demandas. Por essa razão, 

a legislação processual definiu procedimentos específicos para esse tipo de 

processo, protegendo, com sigilo, a intimidade da família. 

[O texto de resposta nada corrige em relação à matéria, já que da 

reportagem consta a reflexão de que as discussões na área de família 

podem conter excessos.] 

Após ter vista de três ações judiciais que tramitaram sob segredo de justiça, 

que estavam arquivadas há quase dez anos, a revista Veja trouxe a público, 

sem qualquer escrúpulo ou zelo, a interpretação que deu aos documentos a 

que teve acesso, não se sabe como, uma vez que a Editora Abril não 

apresentou procuração, nem autorização das partes, para sequer ter vista dos 

autos dos aludidos processos. 

[O texto pretende atacar a revista Veja, taxando-a de inescrupulosa e 

sugerindo a prática de ilicitude no acesso aos autos, o que não não se 

adequa ao direito de resposta.] 

Segundo o Código de Processo Penal, constitui conduta criminosa a violação 

de sigilo funcional, permitindo acesso a cópia dos processos – protegidos por 

segredo de justiça – a terceiros. Além do grave dano à dignidade humana de 

Jair Bolsonaro e sua família, a veiculação da matéria, na semana anterior às 

eleições ao cargo de Presidente da República, teve o claro intuito de 

prejudicar a sua candidatura. 

[O texto de resposta imputa a prática de crimes aos jornalistas sem 

fundamento em qualquer decisão, tratando-se de mera opinião 

ofensiva, descabida para essa finalidade processual.] 



 

 

- 45 - www.fidalgoadvogados.com 

A pedido de Jair Bolsonaro, tal violação do sigilo profissional deverá ser 

apurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ. 

[O texto de resposta nada esclarece ou corrige, limitando-se a sugerir a 

prática de conduta ilegal pela Representada, função a que não se 

presta esse tipo de ação.] 

 

Omissão patrimonial 

Dentre as acusações a Jair Bolsonaro, Veja afirma que ele teria omitido bens 

de seu patrimônio, partilhados em um dos processos envolvendo Jair e Ana 

Cristina Siqueira Valle, sua ex-companheira. 

Jair e Ana Cristina nunca foram casados. Viveram juntos por 10 anos e, durante 

esse período, administraram seus patrimônios, com independência, sem 

interferência um do outro, e fizeram suas declarações de imposto de renda 

separadamente. Quando romperam o relacionamento, precisaram buscar o 

reconhecimento judicial da união estável que estabeleceram, para, a partir 

daquele momento, formar o acervo de bens a ser partilhado entre ambos. Nos 

processos analisados por Veja, é fácil verificar que Ana Cristina apresentou 

listas distintas para esse fim, uma com os seus bens, a segunda com os bens de 

Bolsonaro, e a terceira com os bens que ambos tinham adquirido em conjunto. 

Na lista de Bolsonaro, constavam todos os bens indicados por ele em sua 

Declaração de Imposto de Renda de 2007, ano em que se separaram. 

Portanto, sem qualquer omissão por parte dele. 

No entanto, para sustentar a alegada omissão de patrimônio de Bolsonaro, 

Veja publicou a foto da relação de bens do casal (foto), elaborada pela 

Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, dois anos depois da separação, para 

cálculo do imposto de transmissão incidente sobre a partilha. Daquela lista, 

todos os bens que supostamente teriam sido omitidos por Bolsonaro, na 

verdade, pertenciam apenas à sua ex-companheira, até o reconhecimento 
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judicial da união estável. Mas Veja apresentou a lista expedida pelo órgão 

fiscal como se fosse documento produzido pela ex-companheira, induzindo 

seus leitores a pensar que Bolsonaro teria omitido bens, o que nunca ocorreu. 

Importante destacar que o Ministério Público acompanhou as ações como 

fiscal da lei e, caso houvesse qualquer ilegalidade, teria tomado as devidas 

providências. 

[O trecho não é matéria debatida nos autos a explicar o equívoco que 

se pretende imputar à Revista. Nos autos, o Representante limita-se a 

afirmar que, se estivesse errado, o Ministério Público teria agido. Na 

resposta a alcançar os leitores, detalha documentos e interpretações 

que não trouxe na inicial, a permitir o exercício da ampla defesa e a 

avaliação da precisão das informações lançadas. De todo modo, o 

texto não indica o erro dos documentos e dados divulgados pela 

publicação, ou seja, não corrige inverdades sabidas.] 

Em termos financeiros, a evolução patrimonial sugerida na matéria também 

não representa qualquer mudança efetiva em seus bens. A análise atenta da 

relação de bens de Bolsonaro, seja na sua declaração de imposto de renda 

ou na folha suplementar elaborada pela fazenda estadual, mostra que o 

alegado aumento se refere apenas à diferença no valor de avaliação de tais 

bens. Para a Receita Federal, os bens devem ser declarados com os seus 

valores de aquisição; na partilha de bens, os valores costumam ser arbitrados 

pelas partes, os quais, muitas vezes, também diferem daqueles arbitrados pela 

fazenda estadual, para incidência do imposto de transmissão. Portanto, para 

determinar a evolução patrimonial de Bolsonaro, Veja não poderia teria que 

ter comparado relações de bens distintas. 

[O texto, uma vez mais, não indica o erro ou mentira nas informações 

divulgadas por Veja. Apenas reputa-as falsas em razão de os dados não 

terem sido interpretados do modo que desejava o Representante. Mais 

uma vez, descabido o texto de resposta.] 
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Todo candidato é obrigado a informar seus bens à Justiça Eleitoral no registro 

de sua candidatura. E todo parlamentar eleito deve apresentar a sua relação 

de bens à Câmara dos Deputados, anualmente, a fim de demonstrar a 

respectiva variação patrimonial. Em 27 anos na vida pública, nunca foi 

apontada qualquer irregularidade nas declarações apresentadas por Jair 

Bolsonaro, seja perante o Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara dos Deputados 

ou a Receita Federal. 

[O texto busca desqualificar a crítica jornalística em razão da ausência 

de fiscalização dos órgãos públicos, sem indicar o erro ou inverdade 

publicada.] 

O Cofre 

Ainda na matéria, a revista Veja também afirma que Bolsonaro teria sido 

acusado, por sua ex-companheira, de furtar o conteúdo de um cofre particular 

que ela mantinha em agência do Banco do Brasil. No entanto, o boletim de 

ocorrência sobre o furto, registrado em outubro de 2007, que consta dos autos 

de um dos processos, não menciona qualquer suspeita de Ana Cristina em 

relação a Bolsonaro (foto). Pelo que a própria Veja divulgou, no mesmo 

período e na mesma agência, outros furtos de cofres teriam sido atribuídos a 

Alberto Carraz, gerente do Banco do Brasil, investigado e preso à época. 

Bolsonaro nem tinha conhecimento desse cofre, tendo sido ele, inclusive, a 

parte que levou a conhecimento do juiz de família a existência do boletim de 

ocorrência, para que os supostos bens furtados fizessem parte do acervo a ser 

partilhado pelo casal (foto). 

[O texto de resposta traz, ele sim, informações inverídicas, uma vez que 

a acusação de Ana Cristina sobre a autoria do furto do cofre constou 

do processo judicial, bem como foi confirmado por fontes ouvidas pela 

reportagem, como devidamente informado.  

Além de tudo, o texto é impreciso e leva o leitor à confusão quanto ã 

autoria do crime, sugerindo que teria sido praticado por Alberto Carraz, 
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ao passo que, na reportagem, indicou-se que Ana Cristina não constou 

como vítima do gerente. 

A resposta, portanto, acaba por trazer fatos inverídicos e imprecisos, o 

que é inadmissível.] 

Agressividade 

Ao contrário do noticiado pela Veja, Ana Cristina jamais acusou Bolsonaro de 

ser violento. Como é corriqueiro em ações de família, a suposta agressividade 

de Bolsonaro foi apontada, pelos advogados de Ana Cristina, como um dos 

fatores da separação, de modo a mostrá-la como parte vulnerável perante a 

Justiça. Infelizmente, essa é a tônica em processos dessa natureza. Contudo, 

no dia seguinte à divulgação da matéria da Veja, Ana Cristina foi entrevistada 

pelo Jornal Hoje, tendo declarado que não era da índole de Bolsonaro fazer 

ameaças. E acrescentou que ele foi um bom marido; é um bom pai e um bom 

ex-marido. 

Portanto, a matéria é contrária ao que a própria ex-companheira tem a dizer 

de Jair Bolsonaro. Caso estivessem imbuídos no seu papel de noticiar, sem viés 

ideológico, os jornalistas teriam tido o zelo de ouvir as duas pessoas envolvidas, 

antes de veicularem a matéria, o que não ocorreu. Para aqueles que 

convivem de perto com Bolsonaro, é fácil constatar a harmonia que tem com 

sua família e o convívio próximo com todos os seus filhos. 

Todas as mulheres próximas de Jair Bolsonaro são respeitadas e valorizadas. O 

candidato é firme na luta por um país mais seguro e isonômico para todas as 

mulheres, seja na rua, em casa ou no mercado de trabalho. 

[O trecho nada esclarece quanto à publicação, uma vez que da 

reportagem já constou a versão atual de Ana Cristina sobre o 

comportamento do marido. A proposta de resposta presta-se, 

exclusivamente, a atacar a Revista, afirmando que tem outros interesses 

além do interesse de informar e que não atua com zelo, apesar das 

contundentes provas que levaram à edição da reportagem.] 
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123. Evidentemente, o texto acima referido não repara qualquer 

inverdade eventualmente divulgada. Ora, se a finalidade do direito de resposta é 

repor a verdade dos fatos, por óbvio, pelo texto de resposta nada está respondido. 

 

124. Isso corrobora a proposta panfletária da presente ação, 

buscando espaço na mídia para propaganda eleitoral, sem responder a qualquer 

questionamento feito na reportagem absolutamente constitucional, utilizando o 

direito de resposta como uma via transversa para punir o veículo de comunicação 

que exerceu corretamente seu direito constitucional. 

 

125. Diante do exposto, é inadequado texto de resposta 

apresentado e, em sendo documento essencial à propositura da ação, superado 

está o direito de apresentar outro, devendo ser julgada improcedente a pretensão 

dos Representantes. 

 
 

IV. CONCLUSÃO 

 

 

126. Diante de tudo o que foi aqui exposto, a Representada pugna, 

preliminarmente, que Vossa Excelência (i) acolha a preliminar de perda 

superveniente do objeto desta ação, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito 

ou, caso assim não entenda, (ii) acolha a preliminar de decadência do direito de 

ação, resolvendo-se o mérito da demanda. 

 

127. Caso superadas as preliminares arguidas, o que se admite apenas 

para argumentar, na questão de mérito da causa, (ii) tem-se que a matéria não 

veicula fatos sabidamente inverídicos, mas sim retrata informação jornalística, 

pertinente e de interesse público, exatamente como assegurado pelo STF nas 

decisões acima referidas, que reiteram a garantia constitucional de livre 

manifestação de pensamento, consoante artigo 5°, IX e XIV e 220, mesmo no 
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chamado período eleitoral, bem como (iii) texto de resposta é inadequado, eis que 

afronta o veículo de comunicação e nada esclarece sobre eventual erronias, 

revelando ser uma propaganda política, o que é inadmissível, razão pela qual deverá 

ser julgada improcedente a Representação. 

 

 
Termos em que,  

pede deferimento 

Brasília, 11 de outubro de 2018. 

 

 

ALEXANDRE FIDALGO 

OAB/SP 172.650 

ANA PAULA FULIARO 

OAB/SP 235.947 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 51 - www.fidalgoadvogados.com 

 
Relação de documentos: 

 

 

Doc. 1 – Declaração de patrimônio de Jair Bolsonaro no ano de 2006 

 

Doc. 2 – Declaração de patrimônio de Jair Bolsonaro no ano de 2018 

 

Doc. 3 - Escritura dos imóveis 

 

Doc. 4 – Matéria da Folha de São Paulo 

 

Doc. 5 – Decisões do caso Maria do Rosário x Jair Bolsonaro 

 

Doc. 6 – Print da RP. 1784-18 

 

Doc. 7 – Sentença, acórdão e print do trânsito em julgado (APELAÇÃO 

20140111675459) 

 
 



Foto para urna

1120JAIR BOLSONARO
Deputado Federal - RIO DE JANEIRO/BR
Partido Progressista - PP

APTO
Situação Candidato

Deferido
Situação Candidatura

Página Inicial /  Página Inicial /  Lista de Candidatos /  Candidato /  Lista de Bens



Detalhamento dos Bens

Pesquisa

Outros bens e direitos
VE´CULO PAGERO GLS 2002
R$110.000,00

Outros bens e direitos
FRAÇÃO 6 DA Q. H COND. RESIDENCIAL LIMEIRA TENS CLUBE
R$42.125,00

Outros bens e direitos
OURO CAP BB
R$249,16

Outros bens e direitos
MICROONIBUS 313 - SPRINTER 2004
R$89.000,00

Outros bens e direitos
VEÍCULO VW GOLF. 2004
R$47.350,00

Outros bens e direitos
BB RENDA FIXA
R$72.210,32

Outros bens e direitos
SALA 1.702 DA RUA ÁLVARO ALVIM, 31
R$73.000,00

R$433.934,48



TSE - Tribunal Superior Eleitoral

Total em Bens
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2º turno

17JAIR BOLSONARO
Presidente - BRASIL/BR
Partido Social Liberal - PSL
CNPJ - 31.214.261/0001-38

APTO
Situação Candidato

Deferido
Situação Candidatura

Página Inicial /  Lista de Candidatos /  Candidato /  Lista de Bens



Detalhamento dos Bens

Pesquisa

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)
67 ações PN da Oi S/A
R$557,44

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
Microonibus Mercedes Benz Sprinter 415, ano 2014, LUL5792
R$141.000,00

Quotas ou quinhões de capital
249 cotas de Bolsorano Digital Ltda (27.516.314/0001-06)
R$249,00

Caderneta de poupança
Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 010.268.324-7 - Poupança
R$481.836,05

Casa
Imóvel na SQSW 102, Bloco C, Apartamento 604, Residencial Rio Madeira, Brasília/DF
R$240.930,00

Casa
Imóvel na Rua Divisória, 30, Casa XV, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ
R$40.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
Toyota Corolla XEI, 2014/2015, placa PAB3671
R$50.000,00



Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)
60 ações ON da Oi S/A
R$725,40

Casa
Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 36, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
R$603.803,54

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
Land Rover Freelander 2 SE, 2009/2010, placa EMW5327
R$50.000,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)
Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 278.324-x - BB RF CP Estilo
R$11.372,37

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)
Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 268.324-5 - BB RF CP Estilo
R$73.697,86

Caderneta de poupança
Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 960.268.324-x - Poupança
R$5.107,82

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
Microonibus Mercedes Benz Sprinter 313, ano 2004
R$89.000,00

Casa
Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 56, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
R$400.000,00

Casa
Imóvel na Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ
R$98.500,00



TSE - Tribunal Superior Eleitoral

R$2.286.779,48
Total em Bens
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ELEIÇÕES 2018 (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/PODER/ELEICOES/2018)

Ex-mulher afirmou ter sofrido
ameaça de morte de Bolsonaro,
diz Itamaraty
Segundo documento de 2011, Ana Cristina afirmou que viajou à
Noruega por medo do deputado; relato não é real, diz ela hoje

25.set.2018 às 17h36

Atualizado: 25.set.2018 às 23h26

BRASÍLIA

Rubens Valente

Marina Dias

Ex-mulher do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, Ana

Cristina Valle afirmou ao Itamaraty em 2011 que foi ameaçada de morte por

ele, o que a levou a deixar o Brasil. O relato consta de um telegrama

reservado arquivado no órgão, ao qual a Folha teve acesso. Na época

Bolsonaro e Ana Cristina travavam uma disputa judicial no Rio de Janeiro

sobre a guarda do filho do casal (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/mitinho-cacula-de-

bolsonaro-cria-gosto-por-politica-e-galinhas.shtml), então com cerca de 12 anos.

�
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“A senhora Ana Cristina Siqueira Valle disse ter deixado o Brasil há dois

anos [em 2009] ‘por ter sido ameaçada de morte’ pelo pai do menor

[Bolsonaro]. Aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo

político neste país [Noruega]”, diz o telegrama.

Em outro trecho do documento, Ana Cristina disse considerar que, ao

procurá-la, o vice-consulado do Brasil na Noruega “estava agindo em nome

do deputado federal Jair Bolsonaro”.

O mesmo telegrama havia sido liberado à Folha pela Lei de Acesso à

Informação, porém com esses e outros trechos cobertos por tarja preta.

Duas fontes ouvidas pela reportagem e o então embaixador, Carlos

A ex-mulher do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, durante ato pró-

Bolsonaro nas ruas de Resende, interior do estado do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli -

17.set.2018/Folhapress
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Henrique Cardim, que assina os textos, confirmaram a íntegra dos

documentos.

Atualmente Ana Cristina, ex-servidora da Câmara Municipal de Resende

(RJ), usa o sobrenome “Bolsonaro” e é candidata a deputada federal

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/ex-mulheres-de-bolsonaro-e-de-governador-disputarao-vaga-no-

legislativo.shtml) pelo Podemos. Ela disse apoiar a candidatura do ex-marido ao

Planalto (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/ex-mulher-de-bolsonaro-ataca-folha-nega-ameaca-e-faz-

campanha-para-o-deputado.shtml) e considerou “superado” o episódio na Noruega,

apesar de ter admitido ter sido pressionada por ele à época.

Conforme a Folha revelou no domingo (23), Bolsonaro mobilizou o

Itamaraty (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/jair-bolsonaro-mobilizou-itamaraty-para-resolver-assunto-

pessoal-em-2011.shtml), em 2011, como deputado federal, para que o órgão

intercedesse em seu favor depois que Ana Cristina viajou para a Noruega

com o filho do casal.

Segundo o site do Itamaraty e resposta enviada à reportagem, o órgão não

pode interferir em assuntos pessoais de brasileiros no exterior. No entanto,

em 2011 localizou e manteve contato com Ana Cristina a pedido de

Bolsonaro.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/ex-mulheres-de-bolsonaro-e-de-governador-disputarao-vaga-no-legislativo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/ex-mulher-de-bolsonaro-ataca-folha-nega-ameaca-e-faz-campanha-para-o-deputado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/jair-bolsonaro-mobilizou-itamaraty-para-resolver-assunto-pessoal-em-2011.shtml
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Telegrama com acusação contra Bolsonaro - Reprodução
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A afirmação dela sobre a suposta ameaça de morte consta da íntegra de um

telegrama de julho de 2011 enviado a Brasília pela Embaixada Brasileira em

Oslo e escrito por Cardim a partir de informações prestadas pelo vice-

cônsul naquele país.

Procurado pela reportagem, o diplomata, professor do Instituto de Ciência

Política da UnB (Universidade de Brasília), disse se recordar do conteúdo do

documento. Ele contou que, em julho de 2011, foi acionado por escrito pelo

Itamaraty, em Brasília, e também procurado por Bolsonaro, com quem

conversou por telefone. Segundo Cardim, Bolsonaro estava contrariado

com o fato de sua ex-mulher ter viajado, sem a sua autorização, com o filho

para a Noruega.

Depois da conversa com o deputado, o então embaixador recebeu as

informações do vice-cônsul do Brasil em Oslo, que havia entrado em

contato telefônico com Ana Cristina. Segundo Cardim, o procedimento

“segue uma rotina das embaixadas do Brasil”.

“Foi explicada a ela a legislação do Brasil, da Noruega. E aí ela mencionou

para o vice-cônsul que estava pensando em pedir asilo. E que teria dito ao

Telegrama com acusação contra Bolsonaro - Reprodução
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vice-cônsul que sofreu uma ameaça de morte do deputado Bolsonaro. E o

vice-cônsul me transmitiu isso”, descreveu o ex-embaixador à Folha.

Cardim disse ainda que, com o telegrama, fez apenas “um relato” da

situação. “Não estou aqui [no telegrama] julgando se houve ou não essa

ameaça. Só estou registrando o fato que ela falou para o vice-cônsul. E

ponto. Lá [embaixada] não é delegacia de polícia. Se ela quiser apresentar

uma queixa, ela vai a uma delegacia de polícia no Brasil, apresenta, é outro

processo, compreende?”, explicou o diplomata.

A conversa de Ana Cristina com o funcionário do Itamaraty, um oficial de

chancelaria que exercia a função de vice-cônsul, ocorreu porque Bolsonaro

havia procurado, dias antes, a sede do Itamaraty em Brasília para pedir uma

intervenção do órgão a respeito do paradeiro de seu filho.

O vice-cônsul na época era Matheus Henrique Zóqui, que, procurado, não se

manifestou sobre o assunto.

Por lei, segundo o embaixador, uma criança só podia sair do país

acompanhada de apenas um dos pais desde que houvesse junto uma

autorização do pai ou da mãe que não estivesse na viagem.

A íntegra de outro telegrama, agora também obtida pela Folha, mostra que

Bolsonaro relatou ao Itamaraty que Ana Cristina havia obtido um

passaporte para seu filho “com base em certidão de nascimento expedida

antes do reconhecimento de paternidade feito pelo deputado

Bolsonaro”. Dessa forma, no documento constaria apenas o nome da

criança como Renan Valle, sem o sobrenome do deputado, e, no campo da

filiação, não aparecia o nome do pai.  O telegrama não esclarece quando

Bolsonaro reconheceu a paternidade do menino.

Na reunião em Brasília, Bolsonaro disse, segundo o telegrama, que seu filho

morava há dois anos em sua residência do Rio de Janeiro, “onde frequenta
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escola e tem sua vida estruturada”. O deputado disse ainda que o gesto da

ex-mulher “constituiria falsidade ideológica com intuito de sequestro” e,

por isso, pediu a “gestão do Itamaraty para averiguar as condições em que

estaria o menor”.

OUTRO LADO

Procurado por meio de sua assessoria, Bolsonaro não havia se pronunciado

até o fechamento desta reportagem. Ele está internado no hospital Albert

Einstein, em São Paulo, se recuperando de um atentado a faca sofrido

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-leva-facada-durante-ato-de-campanha-em-juiz-de-fora.shtml)

em Juiz de Fora (MG) no último dia 6.

Em entrevista à Folha na semana passada, Ana Cristina disse que o

deputado estava equivocado porque ela não tinha a intenção de fugir com a

criança, e sim passar um período de férias na Noruega porque o menino

reivindicava a presença da mãe ao seu lado. Ela disse que a ligação

telefônica dada pelo pessoal da Embaixada foi para seu marido norueguês,

e não para ela.

“Foi uma pressão que [Bolsonaro] fez. Mas é uma questão de pai, de foro

íntimo, entendeu, de família mesmo. Eu achava que ele nem deveria ter

feito isso, mas se ele fez... E depois acabou tudo bem, ele tirou a ação [que

corria no Rio] e ficou tudo bem. [...] É coisa de pai, que eu respeito ele,

porque ele tem um amor fora do comum pelos filhos”, disse Ana Cristina.

Nesta terça-feira (25), novamente procurada pela reportagem, Ana Cristina

disse por mensagem de aplicativo de telefone celular que “não falou com

nenhum cônsul ou vice”. Indagada se falaria com a reportagem ao telefone,

ela respondeu: “Sobre este assunto não tenho nada a dizer”. Questionada se

houve ameaças de morte de Bolsonaro contra ela por volta de 2009, ela

respondeu que havia conversado com seu marido norueguês e ele “falou

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-leva-facada-durante-ato-de-campanha-em-juiz-de-fora.shtml
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que não disse nada disso”. “Acho que vocês estão pegando pesado falando

isso”, escreveu Ana Cristina.

Procurado pela Folha nesta terça-feira (25) o Itamaraty informou, por meio

de sua assessora, que, “em razão do direito constitucional à privacidade,

reafirmado na Lei de Acesso à Informação, o Ministério das Relações

Exteriores não se pronuncia sobre questões específicas envolvendo

brasileiros no exterior”.

ENDEREÇO DA PÁGINA

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/ex-mulher-afirmou-ter-

sofrido-ameaca-de-morte-de-bolsonaro-diz-itamaraty.shtml
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CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMUNIDADE

PARLAMENTAR. NATUREZA ABSOLUTA.  ATOS
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fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No

que a entrevista se deu "fora do ambiente daquela Casa

Legislativa" (fl. 05).

5. Considerando que a inviolabil idade visa garantir a

(STF: INQ 390 e 1.710).

causalidade com a atividade legislativa quando emite uma nota

7. O direito de resposta tem sido proclamado pela doutrina
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8. Deu-se provimento ao recurso da parte autora para que seja
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Acordam os Senhores Desembargadores  da  do

FLAVIO ROSTIROLA - Relator,

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - Revisor, MARIA DE LOURDES ABREU

FLAVIO ROSTIROLA,  em

CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, de acordo

Brasilia(DF), 16 de Dezembro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

FLAVIO ROSTIROLA

Relator
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Apelados: OS MESMOS

respectivamente, pelos deputados federais JAIR MESSIAS BOLSONARO e MARIA

 A inicial destaca que, no dia seguinte, ao conceder entrevista a um

a quo condenou o

Fls. _____

Apelantes: JAIR MESSIAS BOLSONARO e MARIA DO ROSARIO

NUNES

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 5

Assinado eletronicamente por: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - 28/08/2018 14:13:39

https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082814205200000000000419966



Fls. _____

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 6

Assinado eletronicamente por: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - 28/08/2018 14:13:39

https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082814205200000000000419966



(nos autos)

O Senhor Advogado RODRIGO CAMARGO BARBOSA

todas as garantias de direitos da personalidade e honra da Deputada Maria do

ora requerido, Jair Bolsonaro, e do provimento do recurso da Deputada Federal

as

Presidente, muito obrigado.

Como relatado, a tese de defesa do apelante consiste na

Fls. _____

V O T O S

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Presidente e Relator

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator

recurso.
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A tese merece um destaque no voto.

DO ALCANCE DA IMUNIDADE PARLAMENTAR

Teoria geral do estado

Rio de Janeiro: Globo, 1963, p. 215).

Senadores. Protege o congressista ou parlamentar pelos atos praticados na

Direito constitucional

revista e atualizada por Juliana Campos Horta. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p.

582).

Contextualizado o debate, o primeiro aspecto a ser considerado

refere-se ao local do fato.

do Parlamento.

parlamentar material elide a responsabilidade civil por dano moral "independente de

" (RE 577.785-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski,

Para os pronunciamentos feitos no

excessos no desempenho dessa prerrogativa

Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 18.02.05).

Fls. _____
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Mais recentemente, mais precisamente em 15.05.2015, o ministro

em caso de

absoluta

Jornal Zero Hora, "ou seja, fora do ambiente daquela Casa Legislativa" (fl. 05 -

merece" ser estuprada?"), assim declarou o deputado: "

".

a entrevista

ao jornal Zero Hora foi dada pelo Requerido em seu Gabinete parlamentar, sito no

'. E mais, o entrevistador sempre a ele se dirige nominando-o, em todas as

oportunidades, de deputado e o assunto estava diretamente relacionado a outro fato

" (fl. 107).

O primeiro deles diz respeito ao meio em que foi veiculada a

prerrogativa.

constitucional "

atividades parlamentares" (Inq 2.332-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em

Em outra oportunidade, essa ideia foi reiterada: "

Fls. _____
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principalmente quando tais fatos ocorrem no Estado que o parlamentar representa

no Congresso Nacional" (Inq 2.130, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 13-10-

Assim, a imunidade prevaleceria.

Contudo, a segunda

da imunidade parlamentar quando os atos praticados ocorrerem no recinto do

Parlamento.

ou extintivo do direito do autor.

deu "fora do ambiente daquela Casa Legislativa" (fl. 05).

Partindo desse premissa - de que a ofensa foi irrogada fora do

concretos" (HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional

atualizada por Juliana Campos Horta. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 564).

(AI 818.693/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Essa regra foi recentemente reiterada pelo Ministro Luiz Fux: "

Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade

Fls. _____
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34 de 51).

causalidade com a atividade legislativa quando emite uma nota com o seguinte

inicialmente dirigida a mim

(A)

legislativa) e (B)

. vol.6, n.2, pp. 167-186, 2000, pp.

168/169).

por O'DONNELL como "democracia delegativa". Ou seja, os freios e contrapesos

desempenho no cargo (O'DONNELL, G. Delegative democracy. Journal of

Democracy. v. 5, n. 1, p. 55-69, 1994).
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diretrizes do Estado ou ignorar as leis e as normas que regulam e organizam a vida

: por que os

pessoal e social - os autos demonstram isso - deve-se preservar, ao menos no

felizes: "

" (RAWLS, John. Theory of justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971, p.

225).

constante do constituinte, que a ela dedicou um conjunto amplo de dispositivos,

alguns deles superpostos

Revista

dos Tribunais

".
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semelhantes, pelo qual o homem tenta, por exemplo, a participar a outros suas

da. Curso de direito constitucional positivo

liberdade. Assim, arremata o mesmo autor: "

manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do pensamento

manifestado para, em sendo o caso, responder por eventuais danos a terceiros

" (id. ibid., p. 244).

De outro lado, tem-se que qualquer pessoa, ao considerar ter sido

afetada em sua intimidade, vida privada, honra ou imagem pode ingressar no

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a

".

de uma parte por outra, o

interesse que toda pessoa tem de salvaguardar sua intimidade, o segredo de sua

vida privada.

imagem de outros direitos da personalidade, da seguinte forma:

"

honra e a intimidade. Muito embora haja quem classifique como

Fls. _____
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apresenta socialmente, preferimos destacar um direito do outro,

profissionais, 'o conjunto de atributos cultivados pela pessoa,

inclusive quando reproduzida por meio de biografia" (SILVA,

Regina Beatriz Tavares da. Sistema protetivo dos direitos da

personalidade. In: Responsabilidade civil na Internet e nos

. Coords.: Regina Beatriz

Saraiva, 2007, p. 25).

: "

"

(ALEXY, Robert. 

dos direitos fundamentais

Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, em 11.12.1998, p. 10).

Na doutrina nacional, o tema foi objeto estudo por Daniel Sarmento

que assinalou: "

" (SARMENTO,

Daniel. . Rio de Janeiro: Lumen Juris,

Fls. _____

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 14

Assinado eletronicamente por: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - 28/08/2018 14:13:39

https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082814205200000000000419966



2000, p. 196-197).

Antes de analisar o caso concreto, imperioso mencionar mais um

Tanto a

constitucionalmente aos direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade

etc" (CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. 

. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 49).

A esse respeito: "A imprensa precisa ser livre, porque sem liberdade

0041624-38.2009.8.26.0576).

No mesmo sentido: "

, (...), " (AGUIAR, Alexandre

Lopez Rodrigues de; GIORDANI, Mariane Virginia de Barros da Motta Peixoto.

Revista

brasileira de direito desportivo. n. 24, p. 277-316, jul./dez. 2013).

Concatenados os argumentos, deve-se, agora, tratar do caso

concreto.

DO CASO CONCRETO

deputado: "

".

Fls. _____

GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 15

Assinado eletronicamente por: CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - 28/08/2018 14:13:39

https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082814205200000000000419966



Em primeiro lugar, a imagem do estupro recupera o julgamento

mulher. No caso, entretanto, de uma ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos

exatamente no respeito aos direitos fundamentais.

De outro lado, considerando o ideal de beleza obstinadamente

o ideal de beleza exerce

ideal

Psicologia

Logo, no contexto em que foram proferidas as palavras muito feia

" abala a auto imagem da parte autora.

fundamental a que o texto constitucional deixou assegurado.

DO DIREITO DE RESPOSTA

Em primeiro lugar, assinalo que, em 12 de novembro de 2015, foi

possui dispositivos de natureza processual. Nesses pontos, portanto, referida lei

Assinalado tal fato, passo ao caso em comento.

penso que os motivos que legitimam o direito de resposta podem servir de

Fls. _____
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fundamento ao deferimento do pedido autoral.

muito se tem analisado o direito de resposta

infraconstitucional.

CF/1988, cuja linguagem evidencia: "

;

(&hellip;)".

partir da doutrina de Duchacek quando pondera que "

" (DUCHACEK, Ivo D. Derechos y libertades

en el mundo actual. Trad. Octavio Monserrat Zapater, Madrid: Instituto de Estudios

os julgadores, apontam, por exemplo, "

" (OLIVEIRA, Caio Cezar Maia de;

Revista de direito

. v. 3, n. 5, p. 113-186, jan./jun. 2012).

de informar e de ser informado.

Vale destacar, na palavra especializada e citada em recente estudo
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de Gustavo Tepedino:

"

" (NOBRE, Freitas.

Paulo: Saraiva, 1989. p. 142 - grifei).

Sob outro prisma:

"

uma vez que a responsabilidade nasce da liberdade e, assim,

conexidade. Cessando a liberdade de imprensa, cessa o direito

de resposta. Este deve ser considerado um verdadeiro estado

que o dano da ofensa cause males maiores. 

restabelecer a verdade e lutar contra o poder coletivo do

jornal" (ARRUDA MIRANDA, Darcy de. 

Imprensa
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"A doutrina sintetiza os fundamentos do direito de resposta na

por aquele. Da mesma forma, 

mesmos meios usados pelo ofensor, para que o leitor ou

" (CASTANHO DE CARVALHO, Luis Gustavo

Grandinetti, apud TEPEDINO op. Cit. - grifei).

"

surge para este o direito de

O professor Gustavo Tepedino, a esse respeito, assinala:
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"

haveria necessidade de se impor coativamente o dever de

veicular a resposta de quem quer que fosse. Todos teriam vez

sobre determinada pessoa ter ia por  pressuposto a

possibilidade de a pessoa sobre quem se noticia ter acesso ao

verificada, justifica-se o direito de resposta, de maneira

constituinte, coercitivamente, a isonomia nos meios de

" (grifei).

Nesse mesmo estudo, o professor carioca distingue (a) o direito de

Entretanto, conclui: "

dissociada ou cumulativamente ao manejo do direito de resposta, uma vez

" (TEPEDINO, Gustavo. O

Fls. _____
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. vol. 1. p. 111. Nov. 2011).

Definido, assim, de um lado, o direito de resposta como "um direito

" (MOREIRA, Vital. O direito de

. Coimbra: Coimbra Ed., 1994. p. 26), de outro, a

mens

Considerando ainda o direito de resposta como um importante

pleiteada.

(A)

(B) (C)

(D)

No caso do youtube, o texto deve ser lido.

perpetradas.

PARTE DISPOSITIVA

NEGO PROVIMENTO

e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para que seja veiculada a

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Fls. _____

O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - Revisor

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - Vogal
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E M E N T A

Fls. _____

:
Classe :

N. Processo : 20140111675459APC
(0041197-72.2014.8.07.0001)

Apelante(s) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
Apelado(s) : ABRIL COMUNICACOES S/A
Relator : Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA
: 1037119

MANTIDA.

1. O MM. Juiz a quo

estavam suficientemente elucidadas por meio dos documentos

juntados pelas partes, estando assim, o processo apto a

obstando a celeridade processual, uma vez que, repita-se, os

processuais e nas provas documentais.
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Fls. _____

honra.

pode sofrer dano moral decorrente de abalo de sua honra

finalidade institucional e do dever de probidade, encontra-se

parte da apelada.

nos autos que sua imagem, credibilidade, atributo perante o

tela.
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Fls. _____

Acordam os Senhores Desembargadores  da  do

GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA - Relator, MARIA DE LOURDES ABREU -

 em

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE

, de acordo com a ata do

Brasilia(DF), 2 de Agosto de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA

Relator
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do partido e teve como pressuposto um depoimento prestado

homologado.

ao autor.

Fls. _____
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julgamento antecipado da lide (fls.523/524) enquanto o

requerido juntou novos documentos, conforme fls. 539/692.

O autor foi intimado a se manifestar sobre os novos

documentos.

pedidos formulados na inicial.

 Insurge-se o apelante PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a

80.000,00 (oitenta mil reais).

restou demonstrado nos autos que a conduta da apelada configura o dano moral vez

nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

apelante.

Fls. _____
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testemunhal.

 Recurso recebido no duplo efeito.

Fls. _____
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Pois bem.

inverbis:

motivos que Ihe formaram o convencimento."

Fls. _____

V O T O S

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - Relator
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Sendo nesse mesmo sentido que esta Turma tem decidido, em

processo que tive a oportunidade de revisar, in verbis:

"CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE

DEFESA. AFASTADA. DANOS MORAIS. QUANTUM

demanda. No caso em comento, eventual colheita de prova oral

20130110661724APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor:

218)"

eis que em nada acrescentaria diante os argumentos e documentos trazidos pelas

partes no caderno processual. 

Constata-se que o MM. Juiz a quo 

controvertidas estavam suficientemente elucidadas por meio dos documentos

juntados pelas partes, estando assim, o processo apto a receber julgamento o que

demanda, obstando a celeridade processual, uma vez que, repita-se, os fatos se

Fls. _____
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documentais.

suficientes para o deslinde da causa.

pertencente ao grupo apelado.

NEGO PROVIMENTO ao agravo retido.

requerente traz o tema aos autos.

Calha relembrar a inviolabilidade de teses e contrateses nessa fase

Destaque-se que permitir essa conduta acaba por malferir os

Neste sentido:

Fls. _____
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DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE

DESLEALDADE PROCESSUAL. 

provida.

(grifo

nosso)".

do recurso neste ponto.

de admissibilidade  do recurso.

julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

na Revista Veja, veiculada em outubro de 2014 e intitulada "Eles sabiam de tudo:

Fls. _____
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estatal

danos morais.

Pois bem.

resposta.

Fls. _____

Nesse contexto, ressalte-se que "

pelos abusos que cometer1".

2".

1

2
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texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

lato sensu (que engloba o ato doloso e o culposo em sentido estrito), como elemento

que reparar.

liberdade etc.

intensas, ainda mais quando as condutas noticiadas de seus integrantes conduzem

Fls. _____
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tocante, falece interesse ao apelante em reclamar que tais fatos eram sigilosos, vez

ou atingir sua honra objetiva.

Membros do partido apelante ocuparam e ainda ocupam cargos

objetiva do apelante.

Ante o exposto  do recurso de

PARTIDO DOS TRABALHADORES e a ele NEGO

Fls. _____
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PROVIMENTO

Fls. _____

Com o relator

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - Vogal

Com o relator

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,
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