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1- RELATclRIO

Versam os presentes autos de REPRESENTACAo ELEITORAL
com pedido de liminar por suposta propaganda eleitoral irregular formulada
pela COLIGAC;A.O FORC;A DO POVO em face da COLIGAC;AO TOCANTINS
LEVADO A SERlO, com fundamento no art. 96 da Lei n° 9.504/97 c/c arts.
5° e 7° da Resolw;ao n° 23.191/09.
Narra a representante que a representada, atraves de insen;oes
na TV, formate insen;ao, veiculado nos dias 28.09.2010, fez propaganda em
desconformidade com a legisla<;ao de regencia.
Aduz que as propagandas atacadas nao trazem em seu conteudo
a denomina<;ao da coliga<;ao ou legenda partidaria e fornece 0 respectiva
transcri<;ao, assim fornecida:

"[Imagens da revista Veja com imagens de Gaguim e
ManducaJ
o MinistBrto pUblico denunciou e a revista veja divulgou a
extstincia de um esquema bflionarto de corrup~ao no
govemo do Tocanttns. 6 estcio presos, 2 foragidos e 0
processo contra 0 govemador gaguim ja esta na justf~a em
Brasilia.
A pedido de Gaguim 0 TRE censurou os meios de
comunic~do no Tocanttns. Nfnguem pode divulgar mais
nada.
Quem voce acha que esta certo? 0 Mintsterto PUblico e a
revista VEJA, ou os envolvl.dos? A resposta e sua."
Acrescenta que a veicula<;ao de insen;oes sem a denominw;:ao da
coliga<;ao ou legenda partidaria, alem de contrariar a legisla<;ao eleitora1, cria
confusao tanto para os eleitores como para as emlssoras de radio e as
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coligac;6es adversarias, pOlS sequer
invasao.

e

possivel visualizar a ocorrencia de

Citam legislac;ao que entendem amparar sua pretensao.
Requer, ao final, 0 deferimento de liminar inaudita altera pars,
determinando a proibic;ao da veiculac;ao atacada, com a imediata notificac;ao
de todas as emissoras de televisao do estado.
Com a iniciaI, trouxe midia com a gravac;ao do programa do dia
28 de setembro de 2010, acostando a respectiva degravac;ao (fl. 05).
Consta as fls.

16/21, decisao pelo deferimento da liminar

postulada.
Em Defesa, fIs. 35/36, alega preliminarmente, a falta de
in teresse processual em razao da perda de objeto.

o

Ministerio PUblico Eleitoral manifestou pela extineio do feito
sem resolueio de medto em razio da falta de interesse processual.

II - FUNDAMENTAf;AO

Presentes os pressupostos processuais e as condic;6es da ac;ao,
passo a analise do merito.
Por ocasiao da analise do pedido liminar situei a materia da
segui n tc maneira:

(...J
"A propaganda eleitoral e, indubitauelmente, uma das uertentes da
liberdade de pensamento e de expressao, sendo que se caracteriza pelo
Jato de utilizar metodos e instrumentos tendentes a persuadir 0 eleitor a
deliberar emJauor de determinados candidatos ou partidos.
Consiste, assim, a propaganda eleitoral num dire ito dos candidatos
e partidos politicos, mas, deve, no entanto, ser realizada dentro dos

ditames legais, com observancia dos principios basilares que inJormam
cada especie, e mais, somente pode ser levada a efeito na forma enos
periodos assinalados em lei.
No caso em tela, imputa-se a coligacao reciamada, a veicula<;ao de
propaganda, atraves de inserc6es na TV, sem a mencao das respectivas
legendas dos partidos que a integram como preuisto no art. 5° e 7°, da
Res. TSE n° 23.191/09, 0 que dificulta a identificacao do responsavel.
Vejamos 0 que disp6em os artigos, verbis:

"Art. 50 - A propaganda, qualquer que seJa a sua forma. ou
modalidade, rnenclonani sempre a legenda partidirria e so
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podeni ser /eita em lingua nacionat neio havendo empregar
meios publicitarios desti.nados a criar, art:IJicialmente, na
opinicio pUblic~ estados mentais, emocionais ou passionais
(C6digo Eleitorat art. 242, caput)"

"'Art. 'r . Na propaganda para elei9cio maJorit6.rl.a, a colfga9eio
usani, obrigatoriamente e de modo legivet sob sua
denomin"9cio, as legendas de todos os partidos que a integrrun;
na propaganda para elei9cio proporcionat cada partido politico
usani apenas sua legenda sob 0 nome d.a colig"940 (Lei n°
9.504/97, art. 6°, § 1 OoA). n
Assim, pela leitura dos dispositivos legais, percebe-se que a
propaganda, seja ela visual ou nao, deve observar a determinacao
legal e mencionar tanto a coligar;ao quanto as legendas de todos os
partidos que a compoem.
A regra legal e salutar por vanos motivos. Primeiro, para
possibilitar ao eleitor saber quem estd falando na TV e no radio.
Depois, para a propria organizacao dos respectivos horarios, no
sentido de responsabilizar 0 autor por seu uso indevido ou mesmo,
possivel abuso.
Se, no caso de propaganda televisiva a obrigar;ao se dO. com a
simples legenda, na propaganda de radio deve inserir, de modo
audivel, todos os dados. Nesse sentido tambem e 0 entendimento
jurisprudencial, vejamos:

"'A obrig"9cio imposta pelo artfgo 6° da Resolu9cio TSE 21.610
de diwlg"9iio dos nomes das colig"9oes, das legendas de
todos os partidos politicos que a compoem e, na elet9cio
maJoritari~ dos candtdatos a pre/etto e a vice-pre/elto. Como
a transmisscio radiofOnica difere da telsvtstva, na propaganda
pelo riulio 0 dever de expor de "modo legiveZ" esses dados e
adaptado por "leitura".
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL n° 2933, Acordao n° 28650 de

ea

13/09/2004, Relator(a) AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO,
Publicacao: PSESS - Publicado em Sesscio, Data 13/09/2004 ).
Assim sendo, a propaganda atacada, nos termos em que
colocada na exordial, salvo melhor juizo futuro, delineia afronta aos
dispositivos legais aplic[weis d especie.

(...)

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 hit mais tempo habil para aplica<;ao de qualquer providencia por
esta Especializada.
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III - DECISAo
Ante 0 exposto, JULGO EXTINTO 0 feito por perda
supcrveniente do objeto, sem resoluc;ao de merito, nos termos do inciso VI do
art. 267 do C6digo de Proeesso Civil.
Publique-se. Inttmem-se.Cumpra-se.

Palmas/TO, 14 de outubro de 2010.
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