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RECOMENDAÇÃO PRE/BA n. 02/2018 - CG

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradoria
Regional  Eleitoral  no  Estado  da  Bahia,  com  fundamento  nos
artigos 127 e 129, inciso IX, da Constituição da República,
artigos 6º, incisos XV e XX, 72 e 77, da Lei Complementar n.
75/1993, e artigos 24, VI, combinado com o 27, § 3º, do Código
Eleitoral, e

Considerando que incumbe ao Ministério Público a
promoção das medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes ao
exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem
jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis;

Considerando que  é  função  do  Ministério  Público
Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da
União,  dos  serviços  de  relevância  pública  e  dos  meios  de
comunicação  social  aos  princípios,  garantias,  condições,
direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal
e na lei, relativos à comunicação social;

Considerando que  o  Ministério  Público  detém
legitimidade  para  expedir  recomendações,  visando  à  melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao
respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover;

Considerando o disposto no artigo 45 da a Lei n.
9.504/97, in verbis:

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização
das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras  de  rádio  e  televisão,  em  sua
programação normal e em seu noticiário:
I  -  transmitir,  ainda  que  sob  a  forma  de
entrevista jornalística, imagens de realização
de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta
popular  de  natureza  eleitoral  em  que  seja
possível identificar o entrevistado ou em que
haja manipulação de dados;
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II - usar trucagem, montagem ou outro recurso
de  áudio  ou  vídeo  que,  de  qualquer  forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou
coligação, ou produzir ou veicular programa com
esse efeito; 
III - veicular propaganda política ou difundir
opinião  favorável  ou  contrária  a  candidato,
partido,  coligação,  a  seus  órgãos  ou
representantes; 
IV -  dar tratamento privilegiado a candidato,
partido ou coligação;
V  -  veicular  ou  divulgar  filmes,  novelas,
minisséries  ou  qualquer  outro  programa  com
alusão  ou  crítica  a  candidato  ou  partido
político,  mesmo  que  dissimuladamente,  exceto
programas jornalísticos ou debates políticos;
VI - divulgar nome de programa que se refira a
candidato escolhido em convenção, ainda quando
preexistente,  inclusive  se  coincidente  com  o
nome do candidato ou com a variação nominal por
ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo
que  o  do  candidato,  fica  proibida  a  sua
divulgação,  sob  pena  de  cancelamento  do
respectivo registro.
[…]
§  2º  Sem  prejuízo  do  disposto  no  parágrafo
único do art. 55, a inobservância do disposto
neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de
multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR,
duplicada em caso de reincidência.

Considerando a expressiva ocorrência de ilícitos dessa
natureza  nos  últimos  pleitos  eleitorais,  o  que  ensejou  o
ajuizamento  de  representações  e  consequente  condenação  de
emissoras  ao  pagamento  da  severa  multa  estabelecida  na
legislação (vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de
reincidência);

Considerando que  a  infração  reiterada  ao  mencionado
dispositivo,  por  se  revelar  apta,  em  tese,  a  afetar  o
equilíbrio na disputa e a legitimidade das eleições, também
pode implicar a propositura de ação de investigação judicial
eleitoral, visando à responsabilização do candidato, partido
ou coligação eleitoral beneficiado pela utilização indevida de
veículos  ou  meios  de  comunicação  social  (artigo  22  da  Lei
Complementar n. 64/90);

Considerando o que estabelece o artigo 71, §§ 2º e 3º,
da  Lei  4.117/62  (Código  Brasileiro  de  Telecomunicações),  a
saber:
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Art. 71. 
[…] 
§ 2º  As emissoras  deverão conservar  em seus
arquivos  os  textos  dos  programas,  inclusive
noticiosos  devidamente  autenticados  pelos
responsáveis, durante 60 (sessenta) dias.
§ 3º As gravações dos programas políticos, de
debates, entrevistas pronunciamentos da mesma
natureza e qualquer irradiação não registrada
em texto, deverão ser conservadas em arquivo
pelo  prazo  de  20  (vinte)  dias  depois  de
transmitidas,  para  as  concessionárias  ou
permissionárias até  1 kw  e 30  (trinta) dias
para as demais. 

Resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO,  dirigida às
pessoas jurídicas que explorem, no âmbito do Estado da Bahia,
sob qualquer modalidade de outorga (autorização, concessão ou
permissão), serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons
e imagens (televisão), a fim de que: 

1 - Observem rigorosamente, em sua programação
normal  e  noticiários,  durante  o  período  de
campanha  das  eleições  de  2018,  as  vedações
estabelecidas no artigo 45 da Lei n. 9.504, com
destaque  para  o  enunciado  do  incisos  III
(veicular  propaganda  política  ou  difundir
opinião  favorável  ou  contrária  a  candidato,
partido,  coligação,  a  seus  órgãos  ou
representantes)  e  IV  (dar  tratamento
privilegiado  a  candidato,  partido  ou
coligação).

2 – Mantenham, devidamente arquivados, textos e
gravações dos programas transmitidos, na forma
determinada  no  Código  Brasileiro  de
Telecomunicações (Lei n. 4.117/62).

Expeça-se  imediato  ofício  às  empresas  emissoras  de
rádio e televisão, conforme relação já cadastrada na Justiça
Eleitoral.

Publique-se.

Dê-se conhecimento à Procuradoria-Geral Eleitoral e aos
Promotores  Eleitoral,  por  meio  do  Núcleo  Eleitoral  do
Ministério Público do Estado da Bahia.

Salvador, 8 de agosto de 2018.

Cláudio Gusmão
Procurador da República

Procurador Regional Eleitoral
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