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I • RELATÓRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de liminar, formulada
pela COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO em face da COLIGAÇÃO TOCANTINS LEVADO A
SERIO e NOVA UNIÃO DO TOCANTINS. por suposta irregularidade na divulgação da
propaganda eleitoral gratuita. com fundamento da lei nO 9.504/97.
Narra a representante que a "Representada em seu programa de TV.
em IJloco. veiculado no dia 28.09,2010. [no horário 13:39:04 ás 13'50:00], voltada a
propaganda eleitoral gratuita para Cargo de Deputada Federei. utilizou-se de todo 11Orár;o
rJ/sponiblllzado às propagandas deputado federal em desacordo com
permitido na
Resolução TSF: que regula a maténe. proplctando vantagens ao candidato da majoritaria.
mfrlngindo a legislação de regência".

°

°

Aduz
que "houve IIlvasao de todo o tempo proporcional dos
candidatos a cargo de deputado federal em benefício ni/ido do candidato da Coftgação
Tocantms Levado a Sério, em clara propaganda negativa do candidato da Representante e
em benefícIo do candidato ao cargo majoritáno de Governador da Representada"
Cita

legislação

e

jurisprudência

que

entende

amparar

seus

arg~mentos

Por fim.

com

vIstas

a

justificar o

pedido

de

tutela

;;:tntecipada,

argumenta estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. a par disso.
acresce que as representadas demonstram o interesse em burlar a legislação. de forma
deliberada. pOIS, mesmo repreendida em outros autos. repete a conduta
Requer a concessão de medida liminar, "maudita altera pars.
det'Hmmando a proibiÇão da velCulação da propaganda irregular combatida diante da clara
afmnte aos ditames legeis. com a imediata notificação de emissora geradora da propaganda
elel'()ral veiculada em rede"
Requer

a

notificação

das

representadas

para,

querendo,
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apresentarem defesa no prazo legal.
Por fim, requer "seja julgada a presente representação. para, ao final.
sei declarada a Irregularidade da propaganda atacada. proibindo em definitivo. a utilização
I/wevlda da propaganda combalida que tem única conotaçào de negatividade em face do
candidato da Representante l1a propaganda proporcional, nos termos do aft 54 da Lei nO
9504/97 c/c 44 da Resolução 23. 191/10fTSE".
Com a inicial veio o DVD contendo propaganda da COLIGAÇÃO
DO
TOCANTINS
(eXibida no dia 2810912010 - tarde), degravação de fls,
NOVA UNIÃO
10,11

II - FUNDAMENTAÇÃO
No que tange ao pedido de concessão de Ilmmar inaudita altera pars,

é cedlço que sua concessão subordina-se à demonstração da existência da fumaça do bom
direito (fumus bani juris) e do pengo da demora (perículum in mora), de forma a
eVidenCiar preJuizo Irreparável ao representante acaso concedido provimento judiCiai tardio,
ASSim. mister que o julgador, na análise do pedido, faça um juizo mínimo de delibação a
respeito das questões Jurídicas presentes no pedido prinCipal
A vexata quaestlo está no fato da .. Representada em seu programa de TV.
veiculado no dia 28.09.2010, [no horário 13:39:04 ás 13'5000], voltada a
propaganda eleitoral gratuita para O Cargo de Deputado Federal, utilizou-se de todo horário
en! bloco

di5Pomb/flzado às propagandas deputado federal em desacordo com o permitido na
Re:sol(lção TSE que regula a matéria propiçiando vantagens ao candidato da majoritána,
/Illnng/lldo a legislação de regênCia' Para a representante, essa postura afronta a Lei n°
9504/97
A propaganda Impugnada tem o seguinte teor.
'Propaganda E/Moral Grôlli'ta

TV

Coligaçào Nova Umào do Tocantins

Dali) 28/09/2010
Horàno 13'3904 a 1J 50 00
Duração 10 56
(

)

Locutor

As investigações pOliciais continuam.
[texto: Fraude nas licitaçóes. As investigações policiais continuam.]
Matéria veiculada no dia 20/09/10 na TV EP Campinas - Rede Globo.

As escutas telefónicas reveJaram qUê os envolvidos tinham uma rede de contatos
com pessoas importantes. Em uma das ligaçóes, C lobista Mauricio Manduca
conversou com o governador do TO'cantins e candidato a rée/eição Carlos Gaguim."

A matéria esta tratada no ar! 53-A da lei nO 9 504197
Art 53-A É vedado aos partidos polítiCOS e ás coligações mcluir no horáno
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas
a eleições majOnttmils. ou vlce-verSil. ressalvada a utilização, durante a
ftxíbição do programa, de legendas com referência aos candidatos

2
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maioritários ou. ao fundo. de cartazes ou fotogmfl8s desses candidatos (Incluido
pela Lei n' 12 034. de 2009)
§ 10
É facultada a Inserção de depOimento de candidatos a eleições
propOreJonalS no horano da propaganda das candidaturas majoritárias e vlce·
versa. registrados sob o mesmo partido ou cOligação. desde que 11 depOlnlenlO
consista exclLlslvamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo
(incluído pela Lei nÓ 12 034. de 2009)
§ 2° Fica vedada a utlllzaçi30 da propaganda de candidaturas propolGÍonais como
propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa (Incluido pela Lei n 12.034
de 2009)
§ 3° O f!.artido politico ou a coligação gue não observar a regra contida
neste artigo perderã, em seu horário de propaganda gratuita, tempo
equivalente no horário reservado á propaganda da eleição disputada pelo
candidato beneficiado (InclUído pela Lei nO 12 034, de 2009)"
Q

No mesmo sentido, a ReSolução nO 231911209. do Tribunal Supenor
Eleitoral. verbls
"Art 43 É vedado aos pai/Idos PQ!í/lcos e ás coligações meluir no horáno
deslmado aos candidatos às eleições proporcionaiS propaganda das candidaturas
a eleições maJonttmas ou Vlce-versa. ressalvada a utilização, durante a
exibicao do programa. de legendas com referência aos candidatos
maioritários. ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos (Lei no
9 504/97. art 53-A. capu/).
§ 1° É facultada a mserção de depOimento de candidatos a eleições proporcionaiS
no /10riÍ1lO da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versB, regIstrados
sob o mesmo partido ou coligação. desde que o depoimento consista
exc/vsívamenle em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo (Lei na
9 504/97. aIt. 53-A. § 1°)
§ 2° É vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporCionais como
propaganda de candldatures majontárias e vlce-versa (Lei no 9 504/9 7. arl. 53-A §

2")
§ 3° O panido politico ou ii colígaçao que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaqanda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado ti propaganda da eleição diSpU fada pelo candidato
beneficiado (LeI no 9 504/97 ar! 53-A § 3°) "

Conforme se extrai dos dispositivos transcritos. Cristalino que o art. 53-A da
Lei nO 9 504197 e o ad 43 da Resolução nO 23191/2009 estabelecem vedações aos partidos
políticos e às coligações Incluir no horáriO destinado aos candidatos as eleições
proporCionaIS propaganda das candidaturas a eleições majoritárias, ou Vlce-versa. impondo.
aos partidos ou coligações que não obedecer a regra, a perda de tempo equivalente no
horáno reservado il propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado
ASSim. a nOVidade contida no art 53-A da Lei nO 9.504/97 está em
facultar a Inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário
prcpaganda das candidaturas majoritárias e Vlce-versa, registrados sob o mesmo partido
coligação. desde que o depOImento consista exclusivamente em pedido de voto
candidato que cedeu o tempo (Lei no 9.504197. ar! 53-A, § '0)

se
da
ou
ao

o cerne da questão é saber se na propaganda proporcional é possível
fazer propaganda negativa de candidato majoritário de coligaçào adversária
Estou que não
A norma eleitoral. ao permitir a utilização do tempo destinado aos
candidatos proporCionaiS, pelo candidato majoritáriO de seu grupo. para se fazer pedidos de'

José Godinho Filho
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votos para o candidato que cedeu o tempo, quis, ao meu sentir, oportunizar o inter
relacionamento entre as candidaturas majoritánas e proporCionais, pOIS. há evidente
conlugação entre propaganda do candidato majOritário e a propaganda dos candidatos à
eleição proporcionaI. que o apÓiam, Permite. com isso. Que os partidos politicos e/ou
coligações'. grupos sociais que são. se arregimentem coletivamente em torno de Idéias e de
Interesses. para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instanclas
governativas.
Assim. cabe ao partido e/ou coligação deCidir Qual a melhor tática para
anganar votos perante os eleitores Não cabe ii Justll;;a Eleitoral em casos tais Intervir. salvo
se <l propaganda descambar para açôes vedadas pela legislação eleitoral
No entanto. não se apresenta razoável Que propaganda de candidalos
proporcionais seja utilizada para exclusivamente, beneficiar ou prejudicar candidato ao
cargo majoritário de coligação oponente ao grupo É Que nessa hipótese estar-se-ia
configurada invasão do espaço reservado às eleições proporcionais no interesse de
candidato majontano
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Supenor Eleitoral. verbis:
ELEiÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA
TELEVISÃO
INSERÇÕES
ELEIÇÓES
PROPORCIONAIS
ESTADUAIS
INVASÃO DE HORÁRIO (ART 53-A DA LEI N° 9504/97) ILEGITIMIDADE
PASSIVA BENEFICIÁRIO PROPAGANDA REJEIÇÃO
A jurisprudência se consolidou na sentido de que náo há lalar em Ilegitimidade
passIVa quando a representação alcança os benellClános da irregulandade na
propaganda eleitoral
LEI N' 9504/97. ARTIGOS 47 E 51. III. PROPAGANDA VEICULAÇÃO
HORA RIOS DISCIPLINA DIREITO DO ELEITOR DE SE INFORMAR DIREITO
DE CRiTICA COMPARAÇÃO ENTRE GOVERNOS POSSIBILIDADE
No propoSltO de assegurar em sua mais absoluta plenitude o dllello do eleitor de
se Irlformar sobre as respectlVfis campanhas. a legis/açilO disciplmou o horáno da
propaganda em relaçiJo a cada um dos cargns em disputa
Dlsclplm8 que não tolhe o direito de crítica. nem impede a comparaçfJo enlre
admlnlstreçôes de agrelwaçiles antagónicas,

PROPAGANDA
ELEITORAL
CONFIGURAÇAO

NEGATIVA.

INVASÃO

DE

HORÁRIO.

Configura invasão de horário tipificada no artigo 53·A da Lei n° 9.504/97 a

ve/culllção de propaganda ele/torai negativa a adversário politico em
eleições majoritárias, devidamente identificado, no espaço destinado a
candidatos a eleições proporcionais.
PERDA DO TEMPO CRITERIOS. HORARIO CANOIDA TO. BENEFEC/AOO
NÚMERO DE INSERÇÕES
BLOCO DE AUDIÊNCIA
PRINCIPIO DA
PROPORCIONALIDADE APLICAÇÃO RESTRiÇÃO AO ÂMBITO ESTADUAL
EXCLUSÓES OU SUBSTITUiÇÕES. TEMPO M/NIMO DE 15 SEGUNDOS E
RESPECTIVOS MÚLTIPLOS. RESOLUÇÃO,TSE W 23193/2009. ARTIGO 39
RESSAL VA DE ENTENDIMENTO
A Incursão na vedação eOIl/lde no artigo 53-A. da Lei nO 9 504197 sujeita o partido
politiCO ou coligação à perda de tempo eqUivalente no hora rio reservado á
propaganda da eleição disputada pelO candidato beneficiado
Em se tratando de mserções o que deve ser levado em conta na perda do tempo
não e a duração da exibição em cada uma das emIssoras. mas sim o número de
rrlserções a que o partido ou coligação lena direito de veicular em determinado
bloco de iludléliCla Precedentes
AplIcação do pnnciplO da proporCionalidade que justifica a perda do tempo restnla
UI "ao. em lomo de /1111 obje/lVo comum, de dOIS ou mais partidos com vistas na apresentação
cOllplrlta de candidatos a determmada elelçl!lo
4
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à propaganda do candidato belJeflclado veiculada no Eslado em que ocomda a
mvasao de horàno
Nos lermos do artigo 39 da Resoluçào-TSE n' 2319312009, as exclusões 0(/
Substi/wçi5es nas mserçi5es observarão o tempo minimo de 15 segundos e os
respectivos múfllplos Ressalva de en/endlmen/o
(Representação nO 247049 AcórdiJo de 02/0912010 Relalor(a) Mm. JOELSON
COSTA DIAS Publicação PSESS - Publicado em Sessão. Da/a 02/0912010)

Portanto, assiste razão á representante quando afirma que houve invasão
propaganda proporCionai pela propaganda maJoritária, pois. o que se vé é propaganda
eleitoral negativa a adversário politico em eleições maJorilánas. devidamente identificado, no
esoaço destinado a candidatos a eleições proporcionais do seu opositor
~a

Entretanto, OS pedidos do representante não podem ser atendidos,
primeiro, há vedação expressa no sentido de não ser possivel fazer censura previa da
propaganda eleitoral gratUita. nos termos do § 2° 2 do art, 41 e caput do art 53 3 da Lei nO
9504/97, o que Impede as emissoras de acessar o teor do programa a fim de decotar o
único trecho da propaganda do todo maior, em que hâ invasão por parte do cargo
majOritário segundo, a única sanção para questões referentes a Invasão na propaganda
eleitoral é a prevista no § 3" do art 53-A da Lei n° 9.504/97, o qual dispõe que "~artido
politico ou a coligaçao que nâo observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário
de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleiçào
disputada pelo candidato beneficiado ", No entanto, não há pedido de antecipação da tutela
final
Razão disso, ausente a fumaça do bom direito, indefiro a timinar.
Notifique-se a representada para os fins do art. 96, §5°, da Lei

nO

9504/97
Após, colha-se manifestação do Ministério Público Eleitoral
PalmaslTO, 29 de setembro de 2010.

Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO
Relator

Ar' 41 A propaganda exerCida nos termos da legIslação eleitoraf não podem ser nbjeto de multa nem
cero;;acfn sob (ltegação do exerCICIO do tx>der de poliClâ ou de VIolação de postura (/Iuf1Ieipal, casos em que se
Cle\!(J procedei flH forma prevista no an 40
O podei de poliCIa sob!O a propagaocJa eJetloraf selá exerCIdo pejos Juizes elf)JfOr8ls e pelos juizes
desl<)l1ados peios Tnbunms Regionais EleitoraiS
c
§ 2 O pOder ue poliCia se restnnge as proVidênCias necessBnas para iniblf pr8trcas ilegaiS, vedada a censura
lfrevla sobrê o teor. dos prograf1?as a serem êxíbidos na televisão. no rádio ou na internet
Arl 53 Nâo serão adm)tidos cortêS instantâneos ou qualquer tipo de Censura prévia nos programas
eleirorais gratuitos

§ l'
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