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 Porto Velho - RONDÔNIAREPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601521-80.2018.6.22.0000 -

[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral]

RELATOR: EDENIR SEBASTIÃO ALBUQUERQUE DA ROSA

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO" (PSDB / DEM / PSD / PRB /
PATRI)

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
REPRESENTADO: ELEICAO 2018 ACIR MARCOS GURGACZ GOVERNADOR

Advogados do(a) REPRESENTADO: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721, IGOR HABIB RAMOS FERNANDES -
RO5193, CRISTIANE SILVA PAVIN - RO8221

 

 

DECISÃO

Trata-se de representação por propaganda irregular, com pedido de tutela de
urgência, proposta pela Coligação “Rondônia, Esperança de um Novo Tempo”, em face de Acir
Marcos Gurgacz, Coligação “Juntos por um Novo Tempo Para Rondônia” e Neodi Carlos
Francisco de Oliveira, na qual a parte autora alega, em síntese, que os representados
veicularam no dia 04/10/2018, às 06h52min, 07h33min e 07h36min, no horário eleitoral gratuito
na televisão, propagandas que considera irregulares.

Argumenta que as mídias impugnadas possuem natureza de propaganda
negativa, destinada a atingir a imagem de Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, candidato ao
cargo de Governador.

Assevera que, além dos ataques a Expedito Júnior, as propagandas eleitorais
violam diversos dispositivos da Resolução TSE n. 23.551/17.

Em manifestação ID 66656,a autora emendou a inicial para colacionar a
propaganda constante no ID 66658.
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Requer a concessão de tutela de urgência para determinar às emissoras que “se
abstenham de veicular as três inserções em questão, sob pena de astreinte e do cometimento
de crime de desobediência, designando-se oficial de justiça para o cumprimento imediato da

”. No mérito, pugna pelaordem, autorizando-lhe, se preciso for, requisição de força policial
confirmação da liminar, determinando-se aos representados que se abstenham de veicular as
três inserções em qualquer outro meio possível, sob pena de multa e de cometimento do crime
de desobediência.

É o relatório.

Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A tutela de urgência pressupõe a existência concomitante do  e o fumus boni iuri
. O primeiro se refere à demonstração preliminar da existência do direito quepericulum in mora

se afirma, ao tempo em que o segundo repousa na verificação de que o autor necessita de
pronta intervenção jurisdicional, sem a qual o direito invocado tende a perecer.

No caso em apreço, em juízo de cognição sumária e em análise aos arquivos
indicados na inicial, entendo que subsiste razão à representante.

As propagandas apontadas pela autora são omissas a respeito de informações
objetivas e obrigatórias que devem ser observadas quando veiculadas na televisão.

Com efeito, não constam: i) as legendas de todos os partidos políticos que
integram a coligação representada; ii) o nome do candidato e de seu vice; e iii) a informação de
que se trata de propaganda eleitoral gratuita.

Acerca de tais elementos, veja-se o que dispõe a Resolução TSE n. 23.551/17:

 

Art. 7º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente,
sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram; na
propaganda para eleição proporcional, cada partido político usará apenas a sua legenda
sob o nome da coligação.

 Art. 8º Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

 

Art. 69. Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a
propaganda deverá ser identificada pela legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita".

Parágrafo único. A identificação de que trata o caput é de responsabilidade dos partidos
políticos e das coligações.
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Com vistas a coibir o abuso, estabelece a norma eleitoral minuciosa
regulamentação, visando privilegiar os princípios da isonomia e do equilíbrio entre os
participantes do certame.

As exigências supracitadas objetivam conferir a mais ampla informação ao eleitor,
a fim de garantir que o direito ao sufrágio seja exercido de forma consciente.

Dessa forma, tais informações devem ser propagadas de forma legível e clara, a
fim de que possibilite sua leitura por quem assiste ao programa eleitoral na televisão.

Portanto, inegável que as propagandas veiculadas pelos representados não
atendem às exigências aplicáveis à espécie.

De outro norte, não obstante às irregularidade detectadas, observa-se da
propaganda ID 66648 ofensividade de seu conteúdo ao constar que Expedito Júnior se
defende de processo judicial no Supremo Tribunal Federal, sem a indicação do número do
processo ou fonte de pesquisa confiável.

Não se pode olvidar que durante o período de propaganda eleitoral, as
informações devem ser claras – especialmente quando se afirma que o candidato responde a
processo judicial –, a fim de permitir sua obtenção por qualquer eleitor e, dessa forma,
contribuir para a formação de sua convicção política.

Ressalvo, contudo, a alegação de ofensa ao candidato da coligação
representante em relação à afirmação de que Expedito Júnior faz parte da “velha política” ou
“só vive de política”. Tais imputações não se revelam violadoras da honra subjetiva do
candidato, pois estão inseridas na liberdade de pensamento, ainda que expressada de forma
ácida.

No mesmo sentido, não vislumbro ofensa à legislação eleitoral o fato de o tempo
da propaganda ser utilizado com o monólogo de uma apresentadora. Conforme já decidiu esta
Corte (RE 0600892-09.2018.6.22.0000, de minha relatoria), considerando que a Resolução
TSE n. 23.551/17 admite a utilização de outros parâmetros de mídia (jingles, clipes com
músicas etc), resta facultado ao candidato participar ativamente do tempo da propaganda.

Por fim, registro que a insurgência da autora perde relevância em relação às
emissoras de rádio e televisão, na medida em que o Presidente deste Tribunal tomou ciência
da decisão do c. Tribunal Superior Eleitoral, exarada pelo Min. Jorge Mussi, nos autos do
Recurso Ordinário n. 0600186-26, cuja parte dispositiva é a seguinte:

 

“Ante o exposto,  ao recurso ordinário, nos termos do art. 36, § 6º, donego seguimento
RI-TSE, vedando, por conseguinte, a prática de  de campanha, devendo o partidoatos
responsável pelo registro da presente candidatura se abster de novos repasses de
recursos. Revogo a liminar concedida na AC 0601178-96/RO e julgo prejudicado o
agravo regimental”. (grifo original)
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1.  

2.  

Ciente da decisão supra, por meio do Ofício Circular n. 122/2018, o Presidente
desta Corte determinou a notificação das emissoras de rádio e televisão para suspender a
veiculação da propaganda eleitoral gratuita do candidato Acir Marcos Gurgacz.

Todavia, considerando a presente representação e a necessidade de efetivar o
cumprimento da decisão de Tribunal Superior, bem como a ofensa e irregularidades já
descritas, entendo presente o potencial prejuízo à imagem do representante e ao direito de
informação dos eleitores, razão pela qual defiro a liminar vindicada e determino:

a notificação a todas as emissoras de rádio e televisão para que suspendam, imediatamente, a veiculação da
propaganda eleitoral gratuita do candidato Acir Marcos Gurgacz; e
que os representados se abstenham de veicular em qualquer meio virtual – como redes sociais (v.g. Facebook,
Instagram, Twitter, You Tube, Whatsapp etc) ou sítios de página da coligação ou candidatos que compõem o polo
passivo desta representação – as mídias indicadas nos IDs 66658, 66647 e 66648, sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) por postagem e apuração do crime de desobediência (Lei n. 4.737/65, art. 347).

Promova-se a citação dos representados para, querendo, apresentarem defesa
no prazo de 02 (dois) dias (Resolução TSE n. 23.547/17, art. 8º).

Após, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer no
prazo de 01 (um) dia (Resolução TSE n. 23.547/17, art. 12).

Por fim, tornem-me conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

Porto Velho, 4 de outubro de 2018.

 

EDENIR SEBASTIÃO ALBUQUERQUE DA ROSA
Relator
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