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0

relatorio da decisao liminar de fls, 17/18.

HTrata-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 NOVA UNIAo DO TOCANTINS, por suposta irregularidade na divulgac;:ao da
propaganda eleitoral gratuita, com fundamento da Lei n° 9.504/97.
Narra a representante que as "Representadas COLlGAC;AO
NOVA
UNIAo DO TOCANTINS, "velculou em bloco, no dia 28.09.2010  MANHA das 07:39:04
em todo seu tempo (10min56s), propaganda em beneficio do candidato da COLIGACAO
TOCANTINS LEVA DO A SERIO em desacordo com 0 permitido na Resolur;ao TSf que
regula a materia, propiciando vantagens ao candidato da majoritaria. infringindo a legislar;ao
de fegimcia."
Aduz que "houve invasao de todo 0 tempo proporcional dos candidatos a
cargo de deputado estadual das tres representadas em beneficia nftido do candidato da
Collgac;iw Tocantins Levado a Serio, em clara propaganda negativa do candidato da
Representante e em beneficio do candidato ao cargo majoritario de Governador da
Replesentada"
Cita legislac;:ao e Junsprudencia que entende amparar seus argumentos
Por fim, com vistas a justlficar 0 pedido de tutela antecipada. argumenta
estarem presentes a fumaca do bom direito e 0 perigo da demora. a par disso, acresce que
as representadas demonstram 0 interesse em burlar a legislac;:ao, de forma deliberada. pOis,
mesmo repreendida em outros autos. repete a eonduta,
Aduzem que, se nao concedida a tutela antecipada, os presentes autos
serao arquivados por perda superveniente de objeto - nao havera tempo a ser cortado da
Coligayao Tocantins Levado a Serio, que se beneficiara com 0 ilicito a ponto de
desequilibrar 0 pleito
Razao disso, requer a concessao de tutela antecipada. determinando a
perda do horano pela Representada NOVA UNIAo PARA VITORIA, das 21 :09:04 as
2120.00 por bloeo, em seus programas de TELEVISAo. em bloco, veiculado no dia
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29.09.2010 - noite, voltada a propaganda eleitoral gratuita para 0 cargo de Oeputado
Estadual, utilizaram-se de todo 0 horano em beneficio do candidato da COLlGAt;AO
TOCANTINS LEVADO A SERIO, ao cargo de Governador, no dia 29/09, nos dois bloeos.
Requer a concessao de medida liminar, "inaudita altera pars, determinando
a prolblqao das coligaqaes representadas de utilizarem seu horario em radio [radio] para
divulgar candidatura favoravel ao candidato majoritario, com imediata notificayao de
n
erntssora geradora da propaganda eleitoral veiculada em rede •
Requer a notificacao das representadas para, querendo, apresentarem
defesa no prazo legal.
Por fim. requer "seja julgada a presente representaq8o, para, ao final. ser
declarada a Irregularidade da propaganda atacada".
Com a inieial veio 0 DVD contendo propaganda das COLIGACOES NOVA
UNIAO DO TOCANTINS (exibida no dia 28/09/2010 - manha) no radio e degravacao de fls.
08/12. "
Foram indeferidos 0 pedido de liminar e de tutela antecipada, por ausente
o pnnciplo do fumus boni iuris em ambos.
Notificadas, as coligacoes representadas apresentaram defesa as fls. 26
28. onde alegam preliminarmente a falta de interesse processual em razao do termino do
periodo da propaganda eleitoral gratuita, e. no marito. a nao existeneia de irregularidade na
propaganda atacada, pedindo ao final a extincao da presente ac;:ao, ou, caso superada a
preliminar. 0 Julgamento pela improcedencia da mesma.
Instado a se manifestar,
do processo sem resoluyao do marito.

0

Mimsterio Publico Eleitoral opina pela extincao

E 0 relat6rio
Diante do encerramento do periodo da propaganda eleitoral no dia 30 de
setembro de 2010, e com a realizacao das eleicoes em 3 de outubro de 2010, nao ha
qualquer providEmcia passivel de ser aplicada em relayao ao pedido de retirada de tempo da
propaganda eleitoral gratuita a que teriam dlreito as coligayoes representadas, nao cabendo
qualquer outra regulariz8c;:ao por esta JustiQa Espeeializada, razao por que reconhec;:o nao
haver mais obJeto na presente representacao.
Ante 0 exposto, extingo 0 feito por perda superveniente do objeto, sem
resoluQao 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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