
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) CORREGEDOR(A)

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL

A  PROCURADORIA  REGIONAL  ELEITORAL,  pelo  Procurador

Regional Eleitoral signatário, vem a Vossa Excelência, com fundamento no artigo

45, § 3º, da Lei nº 9.096/95, oferecer

R E P R E S E N T A Ç Ã O

em  face  do  Diretório  Estadual  do  PARTIDO  DO  MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO  BRASILEIRO  -  PMDB, inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº

87.582.714/0001-33, representado por seu Presidente, Sr. ALCEU MOREIRA DA

SILVA, a ser notificado na Rua dos Andradas, 1234, bloco “B”, 9º andar, edifício

Santa Cruz,  bairro Centro Histórico, CEP 90.020-008, Porto Alegre/RS, telefone

(51) 3357-1500, e-mail juridico@pmdb-rs.org.br; pelas razões de fato e de direito

a seguir expostas.

I - DOS FATOS

O  PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO  BRASILEIRO  –

PMDB veiculou propaganda partidária gratuita de televisão e rádio, em inserções

de abrangência estadual, no primeiro semestre do ano de 20171, quatro delas

com o seguinte conteúdo:

1 Dias  7,  9,  12  e  14  de  Junho,  conforme  calendário  fixado  pelo  TRE/RS,  nos  autos  do  PP  1-
35.2016.6.21.0000 .
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Inserção-sartori1.mp4

José Ivo Sartori, Governador do Estado: O Rio Grande vive um
momento de travessia entre o passado e um novo futuro. Solicitei
à Assembleia que convoque um plebiscito para que você decida
se o Estado deve privatizar ou federalizar a Sulgás, a CEEE e a
CRM. Se querem um Estado voltado para poucos ou um Estado
que faça o que realmente precisa para atender, principalmente,
os mais humildes.

Narrador: PMDB gaúcho. Aqui é diferente.

Inserção-sartori2.mp4

José Ivo Sartori, Governador do Estado: Desde o primeiro dia de
governo, assumimos a responsabilidade de enfrentar a crise nas
finanças públicas com o rigor e a coragem que a situação exige.
Tomamos  medidas  difíceis  de  serem  entendidas  num  primeiro
momento,  mas  elas  foram  feitas  com  diálogo,  respeito  às
diferenças e falando a verdade. Vamos juntos continuar fazendo o
que precisa ser feito para melhorar a vida de todos. 

Narrador: PMDB gaúcho. Aqui é diferente.

Inserção-sartori3.mp4

José Ivo Sartori, Governador do Estado: Diante das dificuldades
do Estado, escolhemos o caminho da verdade e do trabalho. Foi
assim que renegociamos a dívida com a União, criamos a Lei de
Responsabilidade  Fiscal  e  a  nova  Previdência.  Reduzimos
secretarias  e  cargos  de  confiança.  E  é  assim  que  estamos
construindo um Estado melhor para você e sua família.  Vamos
continuar as mudanças. Do mesmo jeito, com verdade e trabalho.

Narrador: PMDB gaúcho. Aqui é diferente.

Inserção-sartori4.mp4

José Ivo Sartori, Governador do Estado: Em 2014 eu disse que ia
fazer o que precisava ser feito.  E é isto que estamos fazendo:
colocando  a  casa em ordem e promovendo a  maior  mudança
administrativa  da  história  do  Rio  Grande.  Todos  queremos  a
mesma coisa: um Estado que atenda melhor as pessoas e os que
mais  precisam.  Nós  temos  um grande  futuro  pela  frente,  mas
para  chegar  lá,  precisamos  ter  coragem  para  continuar  as
mudanças. 

Narrador: PMDB gaúcho. Aqui é diferente.
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As  inserções  acima  transcritas  revelam  que  a  agremiação

desvirtuou  o  conteúdo  da  propaganda,  para  fins  de  promoção  pessoal  do

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor José Ivo Sartori, inclusive,

tornando pública propaganda eleitoral extemporânea.

A materialidade das inserções, demonstrando o desvirtuamento da

propaganda partidária, encontra-se gravada na mídia que acompanha a presente

representação.

II – DO DIREITO

A propaganda partidária presta-se à exposição e ao debate público

das ideologias de um partido, devendo o conteúdo seguir as diretrizes do artigo

45 da Lei nº 9.096/95, in verbis:

Art.  45.  A propaganda  partidária  gratuita,  gravada  ou  ao  vivo,
efetuada  mediante  transmissão  por  rádio  e  televisão  será
realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e
duas horas para, com exclusividade:

I - difundir os programas partidários;

II  -  transmitir  mensagens  aos  filiados  sobre  a  execução  do
programa partidário,  dos eventos com este relacionados e das
atividades congressuais do partido;

III  -  divulgar a posição do partido em relação a temas político-
comunitários.

IV  -  promover  e  difundir  a  participação  política  feminina,
dedicando  às  mulheres  o  tempo  que  será  fixado  pelo  órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez
por cento) do programa e das inserções a que se refere o art. 49.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
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A propaganda partidária, além de possuir o dever de cumprir o papel

de  divulgação  das  ideias  do  Partido,  em  benefício  da  construção  de  uma

sociedade politicamente consciente, não pode incorrer nas vedações previstas no

§ 1º do artigo 45 da Lei nº 9.096/95, assim estabelecidas:

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata este Título:

I  -  a  participação  de  pessoa  filiada  a  partido  que  não  o
responsável pelo programa;

II - a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e
a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos;

III - a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas,
efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem
os fatos ou a sua comunicação.

No que tange ao tema em espécie,  a  jurisprudência  do  Tribunal

Superior  Eleitoral  –  TSE considera  que  a  promoção  pessoal  em propaganda

partidária é conduta vedada pela legislação e caracteriza o desvirtuamento do

direito de antena. Tal conduta, “ocorre, por exemplo, quando há adjetivação das

qualidades de potencial  do candidato,  quando se enfatizam suas realizações,

seus feitos como administrador, sua atuação política atual ou pretérita, a história

de sua vida, suas pretensões, enfim, quando se apresenta como alguém ideal –

a  mais  competente,  a  mais  honesta,  a  mais  habilidosa  –  para  ocupar

determinado cargo eletivo” (José Jairo Gomes,  in Direito Eleitoral - 10ª edição.

São  Paulo:  Atlas,  2014,  p.  389-390). Além  disso,  a  jurisprudência  da  Corte

destaca  que  o  fato  de  não  haver  candidatos  oficialmente  escolhidos  em

convenção não é relevante para efeito de caracterização de desvio de finalidade

mediante promoção pessoal. Nesse sentido, vejam-se os arestos:
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ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROPAGANDA PARTIDÁRIA.  DESVIRTUAMENTO.
PROMOÇÃO  PESSOAL  COM  CARÁTER  ELEITORAL  DE
FILIADO  DA AGREMIAÇÃO.  ENALTECIMENTO DE FEITOS A
FRENTE  DE  CARGO  ELETIVO.  HIPÓTESE  QUE  NÃO  SE
AMOLDA  ÀQUELAS  ELENCADAS  NO  ART.  45  DA  LEI  Nº
9.096/95.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.  AGRAVO
DESPROVIDO.
1.  A  propaganda  partidária  deve  respeitar  as  finalidades
elencadas no art. 45 da Lei nº 9.096/95, quais sejam: 
(i)  difusão  dos  programas  partidários;  (ii)  transmissão  de
mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário,
dos eventos a ele relacionados e das atividades congressuais do
partido; (iii) divulgação da posição do partido em relação a temas
políticos-comunitários e (iv) promoção e difusão da participação
política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
10% (dez por cento). 
2. A exaltação das qualidades de filiado do partido em espaço
destinado à veiculação de propaganda político-partidária não
se coaduna com as finalidades do art. 45 da Lei dos Partidos
Políticos,  configurando,  bem  por  isso,  desvirtuamento  do
direito de antena.
3.  In casu, o conteúdo da inserção denota o desvirtuamento
da  propaganda  partidária,  na  medida  em  que  houve  a
promoção  pessoal  do  filiado  da  agremiação,  mediante  o
enaltecimento de suas realizações a frente de cargo político,
com nítido caráter eleitoral.
Agravo regimental desprovido.
(TSE -  Recurso Especial  Eleitoral  nº  6671,  Acórdão,  Relator(a)
Min. Luiz Fux) (grifado)

PROPAGANDA ELEITORAL  NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1.  É permitida a veiculação, na propaganda partidária, de críticas
à administração pública desde que não haja o enaltecimento de
pretenso candidato,  referência às eleições ou pedido de votos,
ainda que implícito. Precedentes.
2.   "É admissível  a  participação de  filiados com destaque
político durante a veiculação de programa partidário, desde
que nela não ocorra publicidade de teor eleitoral ou exclusiva
promoção pessoal" (Rp nº 1251-98, rel. Min. Nancy Andrighi, rel.
designado Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.8.2012).
(...)
Agravo regimental a que se nega provimento.
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(Recurso  Especial  Eleitoral  nº  4227,  Acórdão,  Relator(a)  Min.
Henrique Neves Da Silva,  Publicação:   DJE -  Diário  de justiça
eletrônico, Tomo  222, Data 24/11/2015, Página 193/194) (grifado)

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES
NACIONAIS. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.  PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT). TEMPO DESTINADO À PROMOÇÃO E
À  DIVULGAÇÃO  DA  PARTICIPAÇÃO  POLÍTICA  FEMININA.
INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA.  CASSAÇÃO.
PROPAGANDA SEGUINTE. REVERSÃO DO TEMPO CASSADO
À  JUSTIÇA  ELEITORAL.  PROPAGANDA  INSTITUCIONAL.
ATENDIMENTO  À  FINALIDADE  LEGAL.  HISTÓRICO  DA
DEMANDA
1. O Ministério Público Eleitoral propôs representação em face do
Partido dos Trabalhadores (PT), por promoção pessoal de filiado
e inobservância do percentual de tempo destinado à promoção e
difusão  da  participação  política  feminina  na  propaganda
partidária, modalidade inserções nacionais, veiculada nos dias 4,
6, 9 e 11 de fevereiro de 2016.
(...)
PROMOÇÃO PESSOAL DE FILIADO
16.  É irrelevante para efeito de caracterização de desvio de
finalidade mediante promoção pessoal de filiado (Art.  45, §
1º,  II,  da LPP) o fato de não haver candidatos oficialmente
escolhidos  em  convenção (Rp  nº  423,  rel.  Min.  Sálvio  de
Figueiredo Teixeira, DJ de 21.3.2003).
CONCLUSÃO
17.  Representação  que  se  julga  procedente,  para,  presente  a
violação do art. 45, IV, e § 1º, II, da Lei nº 9.096/95 c.c. o art. 10
da Lei nº 13.165/2015, cassar o tempo total de 25 (vinte e cinco)
minutos de propaganda partidária,  na modalidade de inserções
nacionais, a que faria jus o PT, no primeiro e segundo semestres
de 2017, equivalente a 5 (cinco) vezes a integralidade do tempo
irregularmente utilizado (1 minuto),  por desvio de finalidade em
razão  da  promoção  pessoal  de  filiado,  e  20  (vinte)  minutos,
equivalente a 5 (cinco) vezes a omissão ilícita (4 minutos) quanto
à  promoção  da  participação  da  mulher  na  política,  devendo  o
tempo cassado ser revertido à Justiça Eleitoral para que promova
propaganda  institucional  destinada  a  incentivar  a  participação
feminina.
(TSE - Representação nº 28965, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio
Herman De Vasconcellos E Benjamin, Publicação:  DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo  046, Data 08/03/2017, Página 54/55)
(grifado)
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No presente caso, é fácil constatar que as inserções supracitadas

possuem evidente conformação de promoção pessoal centralizada na pessoa do

Governador,  combinada  com  antecipação  de  apelo  eleitoral,  desse  modo

configurando detrimento da finalidade da propagação dos programas partidários

e, até mesmo, propaganda eleitoral extemporânea.

As propagandas em tela, conforme se observa, são desenvolvidas

com o enaltecimento da gestão do atual Governador, elencando atos de governo

praticados. Esta ideia está presente nos discursos, como tais: “Desde o primeiro

dia de governo, assumimos a responsabilidade de enfrentar a crise nas finanças

públicas  com o  rigor  e  a  coragem que  a  situação  exige.  Tomamos  medidas

difíceis de serem entendidas num primeiro momento, mas elas foram feitas com

diálogo, respeito às diferenças e falando a verdade”; “Diante das dificuldades do

Estado,  escolhemos  o  caminho  da  verdade  e  do  trabalho.  Foi  assim  que

renegociamos a dívida com a União, criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal e

a nova Previdência. Reduzimos secretarias e cargos de confiança. E é assim que

estamos construindo um Estado melhor para você e sua família”; “E é isto que

estamos fazendo: colocando a casa em ordem e promovendo a maior mudança

administrativa  da  história  do  Rio  Grande.”  Recobram,  ademais,  discurso  de

campanha eleitoral de 2014, referindo:  “Em 2014 eu disse que ia fazer o que

precisava ser feito”.

No conjunto da comunicação utilizada, as inserções têm o discurso

voltado a encorajar a população à continuidade, usando frases de efeito, como

estas:  “Vamos juntos continuar fazendo o que precisa ser feito para melhorar a

vida de todos”; “Vamos continuar as mudanças. Do mesmo jeito, com verdade e

trabalho”; “Nós  temos  um  grande  futuro  pela  frente,  mas  para  chegar  lá,

precisamos ter coragem para continuar as mudanças”; claramente projetando a

imagem do Governador a uma futura candidatura na eleição de 2018.
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Nesse viés, o formato do discurso adotado nas propagandas tem o

intuito  de  criar  estados  mentais  favoráveis  à  atual  Administração,  procurando

incutir no imaginário do eleitor que aquele agente público central da propaganda

é o gestor mais responsável para continuar gerindo o Estado e, assim, para levar

adiante todas aquelas ações de governo citadas.

Ainda que não exista, no texto comunicado, referência explícita à

candidatura ou ao futuro pleito, a finalidade eleitoral está presente nas inserções

partidárias que foram produzidas pelo PMDB. Basta observar que essas mesmas

inserções poderiam ser veiculadas no período eleitoral, sem maiores retoques ou

incrementos na fala proferida ao público. Assim, o desvio à propaganda partidária

é notório.

Note-se, ainda, com relação à inserção sobre o plebiscito, que ali

também  ocorre  distorção  do  conteúdo  permitido  pelo  artigo  45  da  Lei  dos

Partidos  Políticos.  A abordagem feita  pelo  PMDB,  em detrimento  de  versá-la

como defesa de ideologia partidária,  visa nitidamente à divulgação de um ato

decorrente do exercício do governo, em busca de apoio à privatização proposta

pelo Executivo (observe-se a fala,  novamente:  “para que você decida se (…)

querem um Estado voltado para poucos ou um Estado que faça o que realmente

precisa  para  atender,  principalmente,  os  mais  humildes”).  Importa  também

observar  que,  no cenário  atual  de discussões da política regional,  o  tema da

privatização surge intrinsecamente vinculado à disputa eleitoral de 2018. Nesse

sentido, compete observar que, publicamente, conforme estampado pelos mais

variados veículos de comunicação, não dificilmente se cogita que a votação do

plebiscito ocorra concomitantemente à votação eleitoral do próximo ano, aspecto

esse que só vem realçar o uso indevido de um tema de campanha nas inserções

partidárias transmitidas. 
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Por fim, como se percebe das expressões “PMDB gaúcho. Aqui é

diferente”, utilizadas no fechamento dos programas, o partido intenta promover

uma espécie  de  desvinculação do  PMDB local  com o PMDB nacional  ou  de

outras figuras políticas do partido, cuja boa imagem vem sofrendo o descrédito

da  sociedade,  ante  a  sucessivas  investigações,  delações  e  denúncias,  no

momento atual do País.

Em consequência,  o  direito de transmissão, junto à emissora e às

retransmissoras de teledifusão e radiodifusão, a que faria jus  a agremiação no

semestre  seguinte,  deve sofrer  os  devidos descontos,  nos moldes da sanção

prevista  pelo  artigo  45,  §  2º,  inciso  II,  da  Lei  nº  9.096/952,  em  razão  das

irregularidades evidenciadas, contrárias ao mesmo dispositivo.

2 - DO PEDIDO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer:

a) a  notificação  do  diretório  estadual  partido,  na  pessoa  de  seu

representante  legal,  no  endereço  declinado  no  preâmbulo,  para,  querendo,

apresentar defesa;

2 Art. 45.  A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e
televisão  será  realizada  entre  as  dezenove  horas  e  trinta  minutos  e  as  vinte  e  duas  horas  para,  com

exclusividade: (…)  §  2o O partido que contrariar o disposto neste artigo será punido:  (…) II - quando a
infração ocorrer nas transmissões em inserções, com a cassação de tempo equivalente a 5 (cinco) vezes ao da
inserção ilícita, no semestre seguinte.
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b) o regular processamento da presente representação e, ao final, a

procedência do pedido, no sentido de que seja reconhecida a infração ao artigo

45 da Lei nº 9.096/95, com a consequente aplicação da sanção prevista no artigo

45,  §  2º,  inciso  II,  da  Lei  nº  9.096/95,  qual  seja,  a  cassação  do  direito  de

transmissão  e  retransmissão  a  que faria  jus  o  partido  no semestre  seguinte,

equivalente a 5 (cinco) vezes ao tempo do ilícito.

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  lícitos  de  prova

necessários, e desde já, requer a certificação do número das efetivas veiculações

de cada uma das inserções questionadas, para fins de apuração, em caso de

procedência, do  quantum do tempo a ser abatido do direito de transmissão do

partido.

Porto Alegre, 20 de junho de 2017. 

Marcelo Beckhausen
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

C:\Users\curtinovi\Desktop\PMDB 2017-1 - Representação  - inserções.odt
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