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COLIGAc;AO FORc;A DO POVO
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Dr. Solano Donato Carnot Damacena e Ou tros
COLIGACAO TOCANTINS LEVADO A SERIO, UNIAo PARA
A VITC)RIA, FRENTE TOCANTINS LEVADO A SERIO
Dr. Eduardo Mantovani e Outro
COLIGACAO UNIAO PARA A VITORIA
Dr. ,Juvenal Klayber e Outros
Desembargador DANIEL NEGRY

SENTEN<;A

Transcrevo

0

relat6rio da decisao liminar fls. 25/26,

"Trata-se de REPRESENTAC;Ao, com pedido de liminar, formulada pela
COLlGAC;AO FORC;A DO POVO em face da COLlGAC;AO TOCANTINS LEVADO A
SERIO e COLlGAC;AO NOVA UNIAo DO TOCANTINS, por suposta irregularidade na
divulga<;ao da propaganda eleitoral gratuita, em desacordo com 0 disposto no art 53-A da
Lei nO 9,504/97
Narra as representante que "as represenfadas UNIAO PARA A VITOR/A,
das 132118 as 13,'23'42 total 02,'24, FRENTE TOCANTINS LEVAOO A SERIO. das
1323,42
1326.46 total 03'04, OEM. das 13:26:46 AS 13:29.'20 total 02:34, em seus
program a de TV em bloco, veicufado no dia 27.09.2010, vo/fada a propaganda eleitoral
gratUlta para 0 cargo de Oeputado Estadual, utillzou-se de todo 0 horario disponibilizado
propaganda de deputado estadual em beneficio do candidato da COLlGAr:;AO TOCANTINS
LEI!ADO A SERIO em dissonancia com a legislar;ao em desacordo com 0 permitido na
Resoluq.ao TSE que regula a materia propiciando vantagens ao candidato da Majoritaria ,
infnngl/7do a legislaq80 de regencia.

a

Aduz que "houve invasao de 08 min e 02 seg (oito minutos e dois
a cargo de deputado estadual das
tres representadas em beneficio nit/do do candidato da ColigaC;8o Tocantins Levado a Serio
na propaganda proporcional de deputado estadual em clara negatividade ao candidato da
Repl esentante e em beneficio do candidato ao Cargo Majorifario de Governador da
Representada. nos mesmo horano eleitoraf gratuito".
segundos) da propaganda proporcionaf aos candidatos

Cita legisla<;:ao e jurisprudencia que entende amparar seus argumentas.
Par flm, busca demonstrar a presen<;a da fuma<;:a do bom direito e do
pengo da demora, com vista
concessao de medida liminar, "inaudita altera pars,
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determinando a proibic;ao da veiculac;ao da propaganda irregular combatida diante da
vontade deliberada de ferir os ditames legais, com a imediata notificar;ao de emissora
n
geradora da propaganda eleitoral veiculada em rede E ainda, "seja deferida a liminar em
raz{io das reiteradas veiculac;6es ilegais praticadas pelas Coligar;6es em beneficio da
Collgar;ao Tocantins Levado a Serio e a proximidade do final do prazo permitido para a
ve/eLilagao da propaganda em rede na televisao, 0 que certamente levara a inap/icabi/idade
da norma invocada. quando do provimento final requer tambem em sede de liminar a efetiva
apl/car;ao de sanr;ao relativa a perda da tota/idade do tempo utilizado pela coligar;6es
proporClOna/s para a divulgar;ao da propaganda majoritaria ao cargo de Governador e a
determinagao de cumprimenfo imediato da decisao. .

Requer a notlfica98o das representadas para, querendo, apresentarem
defesa no prazo legal.
Por fim, requer "seja julgada a presenfe representar;ao, para, ao final, ser
dec/arada a irregularidade da propaganda afacada, proibindo em definitiv~, a utilizar;ao
indevida da propaganda combafida que fem a unica conotac;ao de negatividade em face do
candidato da Representante na propaganda proporeional, nos termos do art 54 da Lei
9504197 clc 44 da Resolu<;a023.191110ITSE [e],
seja julgada proeedente esta
representac;ao para, ao fmal, ser dec/ara a irregularidade da propaganda atacada,
determmando seja ref/rado tempo equivalente ao utilizado em beneficio do candidato a
govemador da Coliga<;ao Tocantins Levado a Serio, co/igar;ao favorecida, no total de 08 min
e 02 seg (oito minutos e dois segundos) da propaganda majoritaria ao cargo de
Govemador, nos termos do art. 53-A da Lei nO 9.504197 clc 43 da Resolu<;ao
23. 191110ITSF."
Com a inicial velo 0 DVD contendo propaganda da COLIGAvAO FORvA
DO POVO (exiblda no dla 27/09/2010). bem como degrava«aO de fls. 11/13.
A liminar foi parcialmente concedida para determinar que os representados
se abstenham de divulgar, em seus programas eleitorais gratuitos da propaganda
proporclonal, propaganda em beneflcio de candidato da majoritarias, devidamente
Identlficado. como s6i acontecer nos trechos: da propaganda exibida no dia 27/09/2010,
para COLIGACAO UNIAO PARA A VITORIA, das 13:21:18 as 13:23:42 total 02:24.
FRENTE TOCANTINS LEVAOO A SERIO, das 13:23:42 as 13:26:46 total 03:04. OEM.
das 13:26:46 As 13:29:20 total 02:34.
Notlficadas, as coliga~6es TOCANTINS LEVADO A SERIO e FRENTE
TOCANTINS LEVADO A SERIO apresentaram contestay80 ... fls. 43-45, argumentando nao
haver qualquer irregularidade na propaganda atacada, pedindo ao final, que seja julgada
Improcedente a presente representa<;:80.
A COUGA~AO UNIAo PARA A VITQRIA apresenta defesa
tis. 47-52,
argulndo prellminar de perda superveniente do objeto e, caso superada, 0 julgamento pela
Improcedemcla da Representayao.
Instado a se manifestar, 0 Ministerio Publico Eleitoral, em Despacho
Simples. oplna pela perda do objeto da a<;:ao, em razao do terminG das elei«oes.
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Diante do encerramento do perfodo da propaganda eleitoral no dia 30 de
setembro de 2010. e com a realiza<;:ao das elei<;:oes em 3 de outubro de 2010, nao he]
qualquer provldencla passivel de ser apllcada em rela<;:ao ao pedido de retirada de tempo da
propaganda eleltoral gratuita a que teriam direlto as coliga<;:oes representadas, nao cabendo
qualquer outra regulariza<;:ao p~r esta Justica Especializada, razao por que reconhe<;:o nao
haver mais objeto na presente representa<;:8o.
Ante 0 exposto, extingo 0 feito por perda superveniente do objeto, sem
resolU(;ao de merito. nos termos do inciso VI do art. 267 do C6digo de Processo Civil.

Palmas/TO, 14 de outubro de 2010.
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