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DESPACHO

Trata-se de REPRESENT ACAO, com pedido de liminar, por suposta
propaganda irregular no horario eleitoral gratuito formulada pela COLIGACAO
TOCANTIS LEVADO A SERIO em face da COLIGACAO FORCA DO POVO I, LUIZ
CHAVES DO VALE e COLIGACAO FORCA DO POVO, com fundamento no inciso IV do
art. 51 da Lei n° 9.504/97.
A representac;:ao foi iulaada parcialmente procedente para,
confirmando a UMINAR, proibir a COLIGACAO FORCA DO POVO, a COUGACAO
FORCA DO POVO leo candidato LUIZ CHAVES DO VALE de repetirem a veicula~ao
da inserc;:ao impugnada nesta representa~ao, bern como, com vistas a dar efetividade ao
que decidido par esta Especializada, advertiu-se as representadas, sob Dena de
desobediencia por parte de seu representante legal, que se abstivessem de divulgar, em
suas inserc;:Oes na TV, qualquer tipo de propaganda eleitoral gratuita, em desacordo
com 0 inciso IV do art. 51 da Lei nO 9.504/97 e inciso III do art. 38 da Resolu~ao nO
23.191/2009.

It·

Esta decisao foi publieada no atrio do Tribunal Regional Eleitoral, no dia 15
de setembro de 2010, as 17 horas, portanto, transitou em julgado, no dia 16 de setembro de
2010. as 17 horas, nao havendo nos autos certificacao neste sentido.
Por meio dos protoeolos nOs 17.325/2010, 17.326/2010, 17.327/2010 e
76/103 - protocolizadas no dia 24/09/2010, as 12:35 horas), a
COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO compareceu aos autos para alegar que os
representados: COLIGACAO FORCA DO POVO, COLIGACAO FORCA DO POVO I e LUIZ
CHAVES DO VALE desafiando 0 que decidido, descumpriram a decisao, pois, volta ram a
fazer uso, em suas insen;:Oes do dia 21/09/2010, do material publicitario cuja exibic;:ao fora
proib,da.
17.328/2010 (fls.

coQt(;'i;-~em

Em despacho (fl. 104), determinei a notificac;ao da parte
48 horas, manifestar-se sobre 0 alegado. A fl. 107, as coliga(fOes FO~¢A DO POf'0'
FORCA DO POVO I e LUIZ CHAVES DO VALE compareceram aos auto~, alegando qu~ as
"propagandas mdicadas pelo Representante tern, de fa to, 0 meimo conteud1..;"al
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propaganda atacada, no entanto, as imagens inicialmente utilizadas foram substituidas por
fotografias, circunstancia que nao agride a legislac;ao de regimoia. Ademais, 0 simples fato
de alterar as imagens na propaganda, altera a propaganda com um todo, sendo necessaria
outra representaqao para julga-/a. Neste contexto (..), nao houve descumprimento da ordem
judicial ( ..)"

Razao disso requer 0 indeferimento do pleito da representante, bem como
o desentranhamento das pe~as e documentos juntados.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestou nos seguintes termos:
"As justificativas apresentadas a fl. 107 nao afastam a configurac;ao de
sucessivas desobeditmcias a ordem judicial de fls. 63169, como apontado
pe/a representante as fls. 76/77, 83184, 90191 e 97198.
Como os proprios representados reconhecem, 'as propagandas indicadas
pelo representante. tem de fato, 0 mesmo conteudo da propaganda
atacada' (fl. 107).
A simples substituir;ao das imagens inicia/mente utilizadas, tidas por
ilegais, por fotografias. nao tem 0 condao de elidir a irregular/dade que
inquinava a propaganda questionada. visto que nao h8 alteraC;ao no uso,
pela per;a publicitaria. de cena capturada em ambiente externo, como
querem fazer crer os representados.
Ademais, e bom frisar que fotografias ou imagens estaticas em video
tamMm se inserem no conce/to legal de 'gravar;ao externa' par afeito da
incidtmcia do art. 51, IV, da Lei 9.504197. Em rigor, filmes (publicitarios ou
nao) nada mais sao do que fotografias (rectius: fotogramas) apresentadas
em sequencia rap/da a tim de dar a impressao de movimento.
Veja-se. a proposito, a definiC;ao de filme dada pela enciclopedia virtual
wikipedia, litteratim.
'Fllme
As obras cinematograt/cas (mais conhecidas como filmes) sao
produzidas atraves da gravar;ao de imagens do mundo com cllmara,
au pela criaqao de imagens utilizando tecnicas de animac;ao ou efe/tos
visuais.
Os filmes sao feitos de uma serie de imagens individuais chamadas
fotogramas. Quando essas imagens sao projetadas de forma rapida e
sucessiva, 0 espectador tem a ilusao de que esM ocorrendo
movimento' - rea/cei
Nao e outro 0 entendimento assentado na jurisprudencia dos Tribunais,
consoante se observa os seguintes julgados:
"EMENTA RECURSO ELEITORAL PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA.
INSERr.;OES VEICULAr.;Ao DE FOTOGRAFIAS. GRAVAr.;OES DE IMAGENS
EXTERNAS. RECURSO PROVIDO.
1. E vedada a utillzafao de grava~oes extemas e de fTlCursos de computat;ao
grafica nas insert;6es e/eltorais, Independentemente de haver degradat;ao au
ridiculariza~ao de candidato, partido ou coligat;ao, nos termos do artfgo 32,
inciso 1/1, da Resolur;ao nO 22.718/08, do Tribunal Superior Eleitoral· TSE (artigo
51, inc/so IV, da Lei nO 9.504197).
Fotografias de "cenas extemas"
sao tambem consideradas gravat;6es
extemas, para as fins previstos no referido artigo. "
(TRE-PR; RECURSO ELEITORAL nO 6445. Ac6rdlio nO' 35. 168
Re/alor(a) MUNIR ABAGGE, Publica9/Jo PSESS - Publicado e

2910912008 )
"REPRESENTAr.;Ao - PROPAGANDA ELEITORAL IRREG LAR - GRAV4t"'AO
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-------------------------------EXTERNA - VIOLA<;Ao AO ART 32, INCISO III, OA RESOLU<;Ao-TSE N° 22.718108
RECURSO DESPROVIDO.

1. IE vedada a utilizaf80 de grav8foes externas, ou a utilizaciio de recu!§ps que
levem a crer que a qravacao fo; realizada em ambiente externo, nos termos do
arfigo 32, inciso til, da ResolufBO TSE n° 22.718/08."
(TRE·PR. RECURSO ELEITORAL nO 6353, Ac6rd~o nO 35,072 de 2510912008,
Relator(a) JESUS SARRAO, Publicat.;/!Jo: PSESS • Publicado em Sessao, Data
251912008 )

Nada obstante, nao tem como prosperar 0 pedido do representante
formulado a fI 77, a saber: 'b) aplicaQao da penalidade prevista no
paragrafo unico do art, 45 do mesmo Diploma, que estabelece 'a perda do
tempo equivalente ao dobro do usado na pratica do i!fcito', nao inferior a 1
(um) minuto, tomando-se por analogia 0 teor do art. 25, § 3°, III, 'a', da Lei
nO 9,503197 [sic)'
E que, em atenQBo ao principio da legalidade, e inadmissivel 0 uso de
ana/ogia para fundamentar a aplicaQao de sanQao pecuniaria eleitoral nao
pre vista expressamente em tipo legal.
Por outro lado, a decisao liminar de fls. 63/69 nao cominou astreinte para 0
caso
de
descumprimento
judicial;
inversamente,
estabeleceu
expressamente que a falta resultaria em pena por crime de desobedi{mcia.
Sem embargo, considerando 0 desprezo demonstrado pela parte re ao
comando judicial, reiteradamente desobedecido, parece legitima a
aplica9ao, sem prejuizo da responsabilidade criminal, de multa por ato
atentat6rio a dignidade da jurisdiQao, ex vi do art. 14, paragrafo unico do

CPC,
Ante 0 exposto, 0 MINISTERIO PUSLICO ELEITORAL pugna por nova
vista dos autos ap6s 0 pronunciamento judicial, a fim de se tomar
providtfmcia cab/vel na esfera criminal,"
Do que se extrai do pronunciamento acima, 0 douto representante do
Ministerio Publico eleitoral vislumbrou a possivel caracterizacao da pratica de ilicito eleitoral.
Na qualidade de titular da aCao penal. compete-Ihe a analise aprofundada da quaestio para
decidir pela apresentacao ou nao de peya acusat6ria.
Nesse contexto, eventual consideracao judicial quanto aos fatos somente
deve ter lugar quando instalada via procedimental criminal. Ate entao, nao e possivel
impedir ao parquet a analise dos fatos.
Lado outro, a fixacao de multa por ato atentatorio a dignidade da justica,
em face do eventual descumprimento da decisao judicial, nao me parece possivel neste
momento, pOis configura ria previa manifestacao da caracterizacao do crime de
desobediimcia, 0 que, conforme ja disse, deve ter luger na seara criminal, no momento
pr6prio,
Assim, defiro em parte 0 pedido formulado, determinando seja aberta nova
vista dos autos ao Ministerio Publico Eleitoral, raculta ,~n.CluSive, a extrayao de capia dos
autos,
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