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EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  ELEITORAL  RELATOR  E  DEMAIS
MEMBROS DO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Processo nº : 504-04.2015.6.17.0000
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado : Partido da República – PR (Diretório Estadual)
Relator : Des. Eleitoral Paulo Victor Vasconcelos de Almeida

MANIFESTAÇÃO N.º  4686  /  2016/PRE-PE

A PROCURADORIAPROCURADORIA  REGIONALREGIONAL  ELEITORALELEITORAL, por seu órgão

infra-assinado, nos autos do processo  em epígrafe, vem à presença de Vossa

Excelência, expor e requerer o que se segue.

1. Breve relatório:

Trata-se  de  representação  proposta  pelo  Ministério  Público

Eleitoral  em desfavor  do Partido da República  (diretório  estadual),  pelo  não

cumprimento  do  disposto  no  artigo  45,  IV  da  Lei  9.096/95  (participação

feminina) nas inserções estaduais do segundo semestre de 2015.
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Na inicial, foi requerida a intimação do partido para apresentar

defesa, bem como a aplicação da sanção prevista no artigo 45, § 2º, II, da Lei

9.096/95. 

Às  fls.  24-32,  a  agremiação  partidária  apresentou  defesa

alegando que: i) cumpriu a Lei 9.096/95, uma vez que destinou 10% do tempo

de  sua  propaganda  para  promoção  e  difusão  da  mulher  na  política  nas

inserções veiculadas na TV UNIVERSITÁRIA, conforme cópia do plano de mídia

anexado  aos  autos;  ii) o  MPE  apenas  oficiou  a  TV  Globo  requisitando  os

programas partidários das inserções de 2015, não tendo oficiado as demais

emissoras de televisão atuantes em Pernambuco;  iii) as inserções partidárias

transmitidas pela TV Globo, de fato,  não contaram com participação político

feminina; e  iv) a legislação eleitoral não determinou o modo como o partido

político deveria distribuir o seu programa partidário.

Por  fim,  requer  que  seja  julgado  improcedente  o  pedido,

porém,  na  eventualidade  de  ser  julgado  procedente,  que  seja  aplicado  o

princípio da proporcionalidade para cassar apenas 5 (cinco) minutos do tempo

da propaganda partidária a que teria direito o representado.

Eis o relatório necessário. Segue manifestação ministerial.

2. Do mérito

O  representado,  em  suas  razões  de  defesa,  defende  que

cumpriu o percentual estabelecido no art. 45, IV, da Lei 9.096/95, pois destinou

2  (dois)  minutos  de  sua  propaganda  veiculada  na  TV  Universitária  para

promover a participação feminina. Ele  se apega ao fato de que a legislação

eleitoral não determina a forma como será distribuída a propaganda partidária,
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nem em quantas emissoras de televisão serão exibidas, ou seja, defende que

“as inserções exibidas não devem ser analisadas de forma individualizada mas

em seu conjunto”.

Ocorre  que  “o  incentivo  à  participação feminina,  como ação

afirmativa,  merece ser interpretado de forma a conferir  a maior  efetividade

possível à norma” 1.

Assim,  se  o  representado  optou  em  veicular  propagandas

partidárias de conteúdo diverso nas emissoras do Estado, tal providência não

elide a obrigatória observância da norma contida no art. 45, IV, da Lei 9.096/95

em todas as emissoras em que for veiculada.

Pensar de outro modo, seria admitir que os partidos pudessem

concentrar  uma  maior  proporção  de  divulgação  do  incentivo  à  participação

político  feminina  nas  televisões  de  menor  audiência  para,  com  isso,

simplesmente ignorar  a  previsão  legal  nos  meios  de comunicação de  maior

alcance.

Esse mesmo entendimento  é adotado pelo  TSE na chamada

“quebra de praça”2, quando a agremiação partidária escolhe veicular conteúdo

diverso em determinados municípios e também foi acolhido pelo TRE-MG:  “A

propaganda  partidária  deve  ser  analisada  dentro  do  conjunto  de  inserções

veiculadas no semestre, em cada emissora de transmissão” 3.

Em  ambos  os  casos,  o  partido  não  está  desonerado  do

cumprimento da norma eleitoral, devendo ele demonstrar que a cumpriu em
1 Trecho retirado do voto do Min. Henrique Neves da Silva no julgamento do recurso especial eleitoral nº
523-63.2012.6.26.000.
2 Recurso Especial  Eleitoral  nº 52363, Acórdão de 01/04/2014, Relator(a) Min.  HENRIQUE NEVES DA
SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2014, Página 96.
3 REPRESENTAÇÃO  nº  16119,  Acórdão  de  03/09/2015,  Relator(a)  GERALDO  DOMINGOS  COELHO,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 11/09/2015
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todos os municípios onde foi veiculada a propaganda e em todas as emissoras

de TV escolhidas pelo partido para exibição de sua propaganda partidária.

Ou seja, o fato de ser permitido ao partido exibir propagandas

diferenciadas nos estados e municípios, bem como escolher em quais emissoras

deseja veicular sua propaganda não tem o condão de afastar as regras do art.

45  da  Lei  9.096/95,  que  deverão  ser  observadas  em  cada  uma  das

localidades/emissoras  de  televisão  em  que  for  veiculada  a  propaganda

partidária.

No presente caso, ao analisar as mídias contidas nos autos,

verifica-se que o partido, na propaganda veiculada na TV Globo, não destinou

10% do tempo a que fazia jus para a promoção da participação feminina na

política,  pois,  conforme confirmado  pelo  próprio  representado,  só  houve

incentivo  à  participação  política  feminina  na  propaganda  veiculada  na TV

Universitária,  logo, constata-se que o disposto no inciso IV, do art. 45, da Lei

9.096/95 não foi respeitado.

Por fim, o representado requer, caso seja julgada procedente a

representação,  a  aplicação  do  princípio  da  proporcionalidade  para  cassar

apenas  5  (cinco)  minutos  do  tempo  da propaganda  partidária  a  que  teria

direito.

O art. 45, § 2º, II, é claro em estipular como penalidade pela

não observância das regras relativas à propaganda partidária  “a cassação de

tempo  equivalente  a  5  (cinco)  vezes  ao  da  inserção  ilícita,  no  semestre

seguinte”. Como a propaganda partidária  veiculada na TV Globo não exibiu

nenhuma mensagem de  incentivo  da  participação  política  feminina  ou  teve

participação  de  mulheres  filiadas  discursando  sobre  o  ideário  partidário,  o
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percentual de 10% deverá incidir sobre o tempo total a que o partido fez jus no

semestre (20 minutos).

Assim,  entende  o  MPE  que  devem  ser  retirados  10  (dez)

minutos do tempo de transmissão no próximo semestre,  que corresponde a

cinco  vezes  o  tempo mínimo que  deveria  ter  sido  utilizado  para  difundir  a

participação feminina na política, qual seja, 2 minutos.

Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer que

seja julgada  PROCEDENTE o pedido, aplicando-se ao representado a sanção

prevista no inciso II do § 2º do art. 45 da Lei 9.096/95.

Recife, 04 de abril de 2016.

ANTONIO CARLOS DE V. C. BARRETO CAMPELLO
Procurador Regional Eleitoral
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