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Desembargador DANIEL NEGRY

I - RELAT6R10

Trata-se de REPRESENTAf;Ao com pedldo de UmiDar
formulada pela COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERlO em face da
COLIGACAO FORf;A DO POVO, COLIGACAO FORCA DO POVO I e
CARLOS HENRlQUE AMORIM, com fundamento no art. 53-A da Lei n°
9.504/97.
Narra a representante que a "Coligw;ao Fon;a do Povo, inseriu,
propaganda do seu candidato ao Govemo do Estado Carlos Henrique Gaguim,
na(sic) programa eleitoral gratuito de telefisao (sic) da Coligar;ao Forr;a do Povo
I, divulgada no dia 18/09/2010, das 20:55 (hh:mm:ss), referentes a
candidatura proporcional de seus deputados federais, em flagrante invasao
de espar;o da chapa majoritliria no horario destinado as candidaturas
proporcionais" .
o trecho questionado diz

0

seguinte:

Locu£ao masculina: Comer;a agora 0 programa da Coligar;ao
Fon;a do Povo I.
Gaguim: Minha gente! Crescemos e hoje 0 Tocantins e
estrategico para 0 Brasil. Agora precisamos ter voz forte no
Congresso Nacional, com Deputados que busquem recursos e
parcerias. As grandes obras ja estao em andamento. 0 proximo
passo e trazer mais verbas para beneficiar todas as regioes do
estado. Per;o seu voto para as nosso Deputados Federais. Eles
tem compromisso com 0 Tocantins.
.
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Argumenta que a propaganda viola 0 disposto no art. 53-A da
Lei nO 9.504/97, devendo ser suspensa liminarmente e) apes, determinada a
perda do tempo equivalente da Coliga<;ao For<;a do Povo I.
Cita a Iegisla<;ao que entende pertinente.
Busca demonstrar a presen<;a da fuma<;a do born direito e do
perigo da demora, com vista a concessao de medida liminar visando a
suspensao da propaganda em comento.
Requer a notifica<;ao das representadas para, querendo,
apresentarem defesa no prazo legal.
Por fim, requer "seja julgada procedente a presente
representa9ao, declarando a irregularidade da propaganda eleitoral
proporcional da Coligac;:ao Forc;:a do Povo e seu candidato Carlos HenTique
Amorim, condenando a Coligac;:ao Fon;a do Povo I, a perda de tempo total de
01:39 (mmsegundo(sic) correspondentes ao tempo da propaganda irregular,
nos lerrnos do § 3° do art. 53-A, da Lei n° 9.504/97, notificando todas as
emissoras de TVe os representados para que cumpram a decisao".
Com a inicial foram acostados 01 (um\ DVD (anexado na
contracapa dos autos) e a degrava<;ao de fIs. 07/11.
Consta as fls. 16/21, decisao pelo indeferimento da liminar
postulada.
Em Defesa, fls. 25/27, 0 requer que a presente representat;ao
seja julgada improcedente, ante a inexistencia de irregularidade na
propaganda capaz de atrair a perda de tempo do honirio da Coliga<;ao Fort;a
do Povo.

a Ministerio PUblico Eleitoral manifestou pe1a improcedencia
do pedido, aduzindo que ".De fato, verifica-se 0 prop6sito da propaganda
questionada e buscar convencer 0 eleitor a votar nos candidatos ao cargo de
deputado federal, jiliados as coligac;:oes representadas, na se observando a
ocorrencia de indevida usurpac;:ao do horatio eleitoral gratuito, porquanto e
perJeitamente admissivel 0 interrelacionamento
entre as candidaturas
proporcionais e majoritdrias. Nesse contexto} nao vislumbro 0 uso do espa<;;o
destinado d propaganda e elei<;;oes proporcionais para veicular propaganda do
candldato ao pleito majoritario das representantes.»
II - FUNDAMENTA~Ao

Presentes os pressupostos processuais e as condi<;6es da
ac;ao, mio havendo preliminares a serem enfrentadas, passo a analise do
merito.
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Par ocasiaa da analise do pedido liminar situei a materia da
seguinte maneira:
(...)

"A vexata quaestio esta no fato, segundo a representante, de que
"Durante tempo total de exibit;:cio da propaganda dos candidatos da
Coliga(:ao For(:a do Povo, ocorrem tres inser(:oes com igual teor sem
especificar para qual candidato esta pedindo voto", 0 que afrontaria 0
dispoSlO no art. 53-A da Lei n° 9.504/97:
Art. 53-A. E vedado aos partidos politicos e as coliga(:oes incluir no
horario destinado aos candidatos as elei(:oes proporcionais propaganda
das candidaturas a eleic;6es majoritarias, ou vice-versa, ressalvada a
utilizac;ao, durante a exibic;ao do programa, de legendas com referencia
aos candidatos majoritarios, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias
desses candidatos. (Incluido pela Lei n° 12.034, de 2009)
§ 1 a. E facultada a insen;:ao de depoimento de candidatos a eleic;oes
proporcionais no horario da propaganda das candidaturas majoritcirias
e vice-versa, registrados sob 0 mesmo partido ou coligac;do, desde que 0
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato
que cedeu 0 tempo. (Incluido pela Lei n" 12.034, de 2009)
§ 2°.
Fica vedada a utilizac;ao da propaganda de candidaturas
proporcfonais como propaganda de candidaturas majoritcirias e vice
versa. (Incluido pela Lei n° 12.034, de 2009)
§ 3°. 0 partido politico ou a coligac;ao que nao observar a regra contida
neste artigo perdera, em seu horario de propaganda gratuita, tempo
equivalente no horario reservado a propaganda da eleic;ao disputada
pelo candidato beneficiado. (Incluido pela Lei n° 12.034, de 2009).
No mesmo sentido, a
Eleitoral, verbis:

Resolu~':(io

n° 23.191/209, do Tribunal Superior

Art. 43. E vedado aos partidos politicos e as coligac;oes incluir no
horario destinado aos candidatos as eleir;6es proporcionais propaganda
das candidaturas a elei(:oes majoritarias, 01,..1 vice-versa, ressalvada a
utilizac;ao, durante a exibic;ao do programa, de legendas com referencia
aos candidatos majoritarios, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias
desses candidatos (Lei no 9.504/97, art. 53-A, caput).
§ 1°. E facultada a inser(:ao de depoimento de candidatos a eleic;6es
proporcionais no honirio da propaganda das candidaturas majoritarias
e vice-versa, registrados sob 0 mesmo partido ou coligac;do, desde que 0
depoimento consista exclusivamente em pedido de volo ao candidato
que cedeu 0 tempo {Lei no 9.504/97, art. 53-A, § 1°}.
§ 2°. E vedada a utilizac;ao da propaganda de candidaturas
proporcionais como propaganda de candidaturas majoritcirias e vice
versa (Lei no 9.504/97, art. 53-A, § 2").
§ 3". 0 partido politico 01,..1 a coligac;do que nao observar a regra contida
neste artigo perdera, em seu horario de propaganda gratuita, tempo
equivalente no horario reservado a propaganda da eleic;do disputada
pelo candidato beneficiado (Lei no 9.504/97, art. 53-A, § 3°).
Conforme se extrai dos dispositivos transcritos, cristalino que

0
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53-A do. Lei n° 9.504/97 e 0 art. 43 da Resolw;ao n° 23.191/2009
estabelecem vedac6es aos partidos politicos e as coligac6es em incluir
no horario destinado aos candidatos as eleicoes proporcionais
propaganda das candidaturas a eleic6es majorita rias, ou vice-versa,
impondo, aos partidos ou coligacoes que nao obedecerem a regra, a
perda de tempo equivalente no horario reservado a propaganda da
eleicQ.o disputada pelo candidato beneficiado.
Assim, a novidade contida no art. 53-A da Lei n° 9.504/97 esta em
se Jacultar a insercao de depoimento de candidatos a eleic6es
proporcionais no horario do. propaganda das candidaturas majoritarias
e vice-versa, registrados sob 0 mesmo partido ou coligacQ.o, desde que 0
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato
que cedeu 0 tempo (Lei no 9.504/97, art. 53-A, § 1°).
No. especie, verifica-se que 0 candidato majoritario pede voto para
todos os deputados Jederais de sua coligacao, sem especificar 0 nome
de um ou outro.
A norma eleitoral, ao permitir a utilizacao do tempo destinado aos
candidatos proporcionais pelo candidato majoritdrio de seu grupo, para
se Jazer pedidos de votos para 0 candidato que cedeu 0 tempo, quis, ao
meu sentir, oportunizar 0 inter-relacionamento entre as candidaturas
majoritarias e proporcionais, pois ha evidenie conjugacao entre a
propaganda do candidato majoritario e a propaganda dos candidatos a
eleiqao proporcional, que 0 ap6iam. Permite, com isso, que os partidos
politicos e/ou coligac6es 1, grupos socia is que sao, se arregimentem
coletivamente em tomo de ideias e de interesses, para levar seus
membros a compartilharem do poder decis6rio nas instancias
govemativas.
Assim, cabe ao partido e/ou coligacao decidir qual a melhor tatica
para angariar votos perante os eleitores. Nao cabe a Justica Eleitoral
em cas os tais intervir, salvo se a propaganda descambar para acoes
vedadas pela legisiacao eleitoral.
No entanto, nao se apresenta razoavel que propaganda de
candidatos proporcionais seja utilizada para, exclusivamente, beneficiar
ou prejudicar candidato ao cargo majoritario de coligat;ao oponente ao
grupo. E que nessa hip6tese estar-se-ia configurada invasao do espaco
reservado as eleit;oes proporcionais no interesse de candidato
majoritario.
Nesse sentido ja decidiu

0

Tribunal Superior Eleitoral, verbis:

ELEICOES 2010. REPRESENTA(:AO_ PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUlTA. TELEVISAo. INSER(:OES. ELEICOES PROPORCIONAIS
ESTADUAIS. INVASAo DE HoRARIO (ART. 53-A DA LEI N° 9.504/97).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIARIO. PROPAGANDA. REJEICAo.
A jurisprudtmcia se consolidou no sentido de que nao ha Jalar em
ilegitimidade passiva quando a representacao alcanca os beneficiarios
!

Unido. em lomo de um objetivo

COntu/fl,

de caruJidatos a delerminada eleicao.

de dais ou mais partidos com vistas na apresentacao conjunta
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da irregularidade na propaganda eleitoral.
LEI N° 9.504/97, ARTIGOS 47 E 51, III. PROPAGANDA. VEICULA(:AO.
HoRARIOS. DISCIPLINA. DIREITO DO ELEITOR DE SE INFORMAR.
DIREITO
DE
CRiTIGA.
COMPARAC;A 0
ENTRE
GOVERNOS.
POSSIBILIDADE.
No prop6sito de assegurar em sua mais absoluta plenitude 0 direito do
eleitor de se informa, sobre as respectivas campanhas, a legisla<;ao
disciplinou 0 horario da propaganda em rela<;Qo a cada um dos cargos
em disputa.
Disciplina que nao tolhe 0 direito de critica, nem impede a compara<;ao
entre administrw;6es de agremia<;6es antag6nicas.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INVASAo DE HoRARIO.
CONFIGURAC;Ao.
Configura invasao de horario tipificada no artigo 53-A da Lei n°
9.504/97 a veicula<;ao de propaganda eleitoral negativa a adversario
politico em elei<;6es majoritarias, devidamente identifieado, no espa<;o
destin ado a candidatos a elei<;oes proporcionais.
PERDA
DO
TEMPO.
CRITERIOS.
HORA.RIO.
CANDIDA TO.
BENEFECIADO. NUMERO DE INSERC;OES. BLOGO DE AUDIENCIA.
PRINClpIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAC;Ao. RESTRI(:AO AO
AMBITO ESTADUAL. EXGLUSOES OU SUBSTITUI(:OES. TEMPO
MiNIMO DE 15 SEGUNDOS E RESPECTIVOS MULTIPLOS. RESOLUCAo
TSE N° 23.193/2009, ARTIGO 39. RESSALVA DE ENTENDIMENTO.
A incursao na veda<;Qo contida no artigo 53-A, da Lei n° 9.504/97
sujeita 0 partido politico ou eoliga<;Qo d: perda de tempo equivalente no
horario reservado d: propaganda da elei<;Qo disputada pelo candidato
beneficiado.
Em se tratando de inser<;oes, 0 que deve ser levado em conta na perda
do tempo nao e a dura<;ao da exibi<;Qo em cada uma das emissoras,
mas sim 0 numero de insert;6es a que 0 partido ou coliga(;ao teria direito
de veicular em determinado bloeo de audiencia. Precedentes.
Aplica<;ao do principio da proporeionalidade que justifiea a perda do
tempo restrita d: propaganda do candidato beneficiado veiculada no
Estado em que ocorrida a invasao de hora rio.
Nos termos do artigo 39 da Resolu<;Qo-TSE n° 23.193/2009, as
exclus6es ou substitui<;6es nas inser<;6es observarao 0 tempo minima de
15 segundos e os respectivos multiplos. Ressalva de entendimento.
(Representa(;ao n° 247049, Ac6rdao de 02/09/2010, Relator(a) Min.
JOELSON COSTA DIAS, Publicw;ao: PSESS - Publicado em Sessao, Data
02/09/2010 )
Entretanto, no easo vertente, nao ha subsun<;do do fato d: norma, nao
sendo 0 caso de se aplicar 0 precedente acima. De fato, aqui,
diferentemente do easo analisado na Representa<;ao/ TSE n° 247049,
durante a propaganda proporcional 0 eandidato majoritario pede voto a
todos os candidatos a deputados federais de sua coliga(;c1.o,
indistintamente.
Embora 0 art. 53-A, § P, da Lei n° 9.504/97, /a(;a a ressalva de que
"E facultada a inser<;ao de depoimento de candidatos a elei(;oes
proporcionais no horario da propaganda das candidaturas majoritarias
e vice-versa, registrados sob 0 mesmo partido ou coliga<;ao, desde que 0
depoimento consista exclusivamente em pedido de volo ao candidato
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que cedeu 0 tempo", entendo que no caso, aparentemente, todos os
candidatos a deputados federais cederam seu tempo para a insen;ao de
depoimento do candidato majoritario, nao havendo infrat;ao ao
dispositivo legal em comento.
Nesse passo, nao vejo razao para suspender a propaganda
inquinada de irregular. Era aparenta atender aos preceitos legais.
(...)

Mantenho

0

mesmo entendimento.

Entretanto, no caso vertente, 0 pedido esta prejudicado, pois
como a data limite para 0 seu exercicio findou-se no dia 02 de outubro de
2010, nao ha mais tempo habil para aplica<;ao de qualquer providencia por
esta Especializada.

III - DECISAo
Ante 0 exposto, JULGO EXTINTO 0 feito por perda
supet'veniente do objeto, sem resolU!;ao de merito, nos termos do inciso VI do
art. 267 do C6digo de Processo Civil.
Publf.que-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pa.lmas/TO, 07 de outubro de 2010.
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Desembargador

I?~i NEGRY

Relator "

