
Ministério Público Federal
Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Representação Eleitoral nº 004/2016-MPF/PRE-SE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL, por  conduto  da  Procuradora

Regional Eleitoral signatária, vem à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 45 da Lei

9.096/1995 e dos artigos 12 e 13 da Resolução TSE nº 20.034/1997, oferecer REPRESENTAÇÃO

ELEITORAL em  desfavor  do  DIRETÓRIO  REGIONAL  DO  PARTIDO  REPUBLICANO

BRASILEIRO -PRB-,  pessoa jurídica de direito privado,  com sede  no endereço constante nas

anotações existentes neste Tribunal, pelos motivos adiante delineados.

1. DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO. INSERÇÕES PARTIDÁRIAS DE

JANEIRO A MAIO DE 2015.

1. A Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe, visando apurar a regularidade

das  inserções  da  propaganda  político-partidária  gratuita  veiculadas  na  televisão  no  primeiro

semestre de 2016, determinou a instauração de procedimento preparatório eleitoral. 
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2.  Como consequência, expediu ofício à Televisão Atalaia S.A. (TV ATALAIA),

requisitando-lhe  cópias  das  inserções  político-partidárias  referentes  aos  partidos  políticos  que

efetivaram veiculação nesse primeiro semestre de 2016 (salvo em relação ao mês de junho, pelo

óbvio motivo de ainda não haver findado o mês, inserções estas que serão objeto de eventuais

novas  ações).  Determinou-se  ainda  que,  chegado  aos  autos  as  mencionadas  inserções,

procedesse-se à análise e, em detectando-se irregularidades, à degravação dos programas.

3. Especificamente em relação à representação eleitoral sob exame, tem por

objeto  analisar  a  propaganda  partidária realizada  pelo  partido  PARTIDO  REPUBLICANO

BRASILEIRO (PRB), levada ao ar no primeiro semestre do corrente ano no Estado de Sergipe,

trazendo em seu conteúdo mensagem claramente de promoção pessoal dos filiados Heleno da

Silva  e  Jairo,  prefeitos  de  Candindé  do  São  Francisco  e  Nossa  Senhora  da  Glória,

respectivamente, em desvirtuamento da finalidade da propaganda partidária.

4. E  da análise  do  conteúdo  apresentado  pela  propaganda  partidária  da

agremiação, salta aos olhos seu caráter de antecipação argumentativa de natureza tipicamente

eleitoral, bem como de promoção pessoal dos seus filiados. É que a propaganda partidária tem

por  finalidade  exclusiva  facultar  ao  partido  político  “a  exposição  e  o  debate  público  de  sua

ideologia, de sua história, de sua cosmovisão, de suas metas, dos valores agasalhados, do

caminho para que seu programa seja realizado1”, mas não para o fim utilizado pela agremiação

representada, conforme se demonstrará a seguir.

2.  DO  COMPLETO  DESVIRTUAMENTO  DA  PROPAGANDA

PARTIDÁRIA – ART. 45 DA LEI 9.906/97 .

1 José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 3ª Edição, pg. 281
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5. A  propaganda  partidária  tem  seu  regramento  básico  estabelecido  na  Lei

9.096/95, art. 45, 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)
§ 1.º 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”.

6. Conforme se verifica do artigo acima transcrito, a intenção do legislador foi

que a propaganda partidária se destine a  (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, e (iv) promover e difundir a participação política

feminina,  estabelecendo importantes mecanismos de veiculação de ideias e de esclarecimentos

acerca dos destinos perseguidos pelos Partidos e seus filiados, orientando, assim, o cidadão e

dando-lhe a conhecer o que se pretende realizar.
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7. Verifica-se,  pois,  que  a  finalidade  da  propaganda  é  a  arregimentação  de

seguidores, divulgação de propostas e de plano de trabalho, linha ideológica e todas as demais

características e diferenciais da agremiação em relação aos outros partidos políticos que compõem

a plêiade de visões de condução de políticas públicas postas à consideração dos cidadãos2.

8. Entretanto,  como  é  óbvio,  a  referida  modalidade  de  propaganda  não  se

destina à confecção de discurso com finalidade eleitoral, de propaganda política. Seu tempo de

exibição se situa fora do calendário eleitoral e seu direcionamento é a promoção da agremiação, e

não de políticos em evidência integrantes do partido, nem tem por finalidade denegrir a

imagem de opositores.

9. Muito embora não se pretenda impor ao partido que não teça elogios a si

próprio ou aos seus membros, ou que não exerça seu legítimo direito de crítica em relação a fatos

políticos de relevância geral, o que visa a lei tolher é a antecipação do pleito e seu desequilíbrio

pelo exercício irregular da propaganda.

10. No tocante à primeira inserção impugnada (frise-se que todas as inserções

impugnadas  na  presente  representação  tiveram  durações  de  30  segundos),  realizada  na

programação da TV ATALAIA, observou-se que  o horário que deveria ser destinado ao PRB foi

completamente desvirtuado para ampla promoção pessoal do filiado Heleno Silva, enquanto

chefe  do  executivo  Municipal  de  Candindé  do  São  Francisco, mostrando  a  suposta

satisfação de dona Maria com a inauguração de uma clínica da saúde em um povoado da

cidade de Canindé,  afirmando ainda o prefeito que,  mesmo na crise,  é possível sonhar,

2 De fato, a ratio legis do artigo 45 da Lei n.° 9.096/1995, ora invocado, é, em consonância ao disposto nos artigos 1.º, inciso V;
e, 17 § 3.º, ambos da Carta da República, viabilizar a difusão dos programas partidários, propiciar a transmissão de mensagens
aos filiados sobre a execução de tais programas e ensejar a divulgação da posição do partido em relação a temas político-
comunitários.
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trabalhar e,  assim,  construir um futuro para o povo  . Nada acerca do partido,  seus ideais,

programas etc é levado em consideração, salvo uma singela referência ao final.  Observe-se o

conteúdo da veiculação:

INSERÇÃO 1

O vídeo inicia-se com imagens de uma senhora fazendo deveres 

domésticos, surgindo na sequência Heleno Silva, que afirma:

“Eu estou aqui com a dona maria, que disse que está feliz da vida pela 
inauguração da clínica da saúde da família aqui no seu povoado,  em 
Canindé do São Francisco. Esse é o jeito PRB de administrar, mesmo 
diante da crise, a gente sonha, a gente trabalha, a gente constrói um 
futuro para o nosso povo. Quer uma dica? Venha para o PRB, o PRB é 
10”.   

Ao final aparece a logomarca do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.

*O programa, com duração de 30 segundos, foi exibido nas seguintes datas e horários:
1- 13/05/2016, às 19:28:11
2- 27/05/2016, às 21:34:10

11. Na segunda veiculação, novamente é possível comprovar que o espaço foi

desvirtuado  fara fazer promoção do prefeito de Nossa Senhora da Glória,  Jairo, indicando que

“seu José”, morador do povoado São Clemente está contente com o mutirão realizado pelo

prefeito. Confira-se:

INSERÇÃO   2
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 O vídeo inicia-se com o prefeito de Nossa Senhora da Glória, JAIRO DE

GLÓRIA, que afirma:

“Estamos  aqui  em  Nossa  Senhora  da  Glória,  na  comunidade  São
Clemente, com o seu José, que estava nos contando que está muito
satisfeito com o mutirão que realizamos aqui. É por isso, seu José, que
lutamos pela manutenção  e aplicação dos programas sociais em todo o
Brasil. Filie-se ao PRB, junte-se a nós”. 

Ao final aparece a logomarca do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.

*O programa, com duraç  ão de 30 segundos, foi exibido nas seguintes datas e horários:
1-23/05/2016, às 19:31:06

12. Como se vê, os programas acima indicados demonstram, inequivocamente,

que se pautaram em  clara promoção pessoal dos filiados Heleno Silva e Jairo, ao exaltar

supostas realizações.  PERCEBA-SE A DIFICULDADE (PARA QUEM NÃO SABE O LOCAL

EM QUE FORAM POSTAS AO AR) EM DIFERENCIAR SE AS PROPAGANDAS IMPUGNADAS

SÃO INSTITUCIONAIS (DAS PREFEITURAS DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO E NOSSA

SENHORA  DA  GLÓRIA),  ELEITORAIS  OU  PARTIDÁRIAS. Aliás,  uma  simples  observação

confirma que as propagandas impugnadas encontram-se completamente desvirtuadas.

13. Com a simples modificações nos textos das inserções nada sobrará que

remeta  à  agremiação  ou  seus  ideais/programas.  Observe-se  (trecho  sublinhado  sofreu  a

modificação):

INSERÇÃO 1
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O vídeo inicia-se com imagens de uma senhora fazendo deveres 

domésticos, surgindo na sequência Heleno Silva, que afirma:

“Eu estou aqui com a dona maria, que disse que está feliz da vida pela
inauguração da clínica da saúde da família aqui no seu povoado, em
Canindé do São Francisco. Esse é o jeito da atual gestão de administrar,
mesmo  diante  da  crise,  a  gente  sonha,  a  gente  trabalha,  a  gente
constrói um futuro para o nosso povo. Quer uma dica? Venha para o
PRB, o PRB é 10”.   

Ao final aparece a logomarca da PREFEITURA DE CANINDÉ DO SÃO 
FRANCISCO.

14. Fazendo o mesmo com a segunda inserção, chega-se à mesma conclusão: 

INSERÇÃO   2

O vídeo inicia-se com o prefeito de Nossa Senhora da Glória,  JAIRO DE

GLÓRIA, que afirma:

“Estamos  aqui  em  Nossa  Senhora  da  Glória,  na  comunidade  São
Clemente, com o seu José, que estava nos contando que está muito
satisfeito com o mutirão que realizamos aqui. É por isso, seu José, que
lutamos pela manutenção  e aplicação dos programas sociais em todo o
Brasil. Filie-se ao PRB, junte-se a nós”. 

Ao final aparece a logomarca da  PREFEITURA DE NOSSA SENHOR DA
GLÓRIA.”

15.  Na realidade, há uma clara prestação de contas, haja vista que não foi o

PRB  quem  efetivou  as  supostas  realizações,  mas  as  administrações  atuais.  É  nítida  a
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prestação de contas que o pastor Heleno e Jairo  de Glória  buscam fazer à  população,

logicamente pensando nas eleições que se aproximam, seja em decorrência de candidatura

própria  (no  caso  de  pastor  Heleno,  uma  provável  reeleição),  seja  em  apoio  a  outros

candidatos.

16. Note-se,  ademais,  que  não houve difusão dos programas partidários,

transmissão  de  mensagens  aos  filiados  sobre  a  execução  do  programa partidário,  dos

eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido, nem muito menos

a posição do partido em relação a temas político-comunitários. Houve, sim, simples e direta

propaganda pessoal des filiados.

17. Sobre a matéria, confiram-se as lições de JOSÉ JAIRO GOMES3:

“Quanto  à  letra 'b',  a  lei é  clara  ao  vedar a  divulgação,  no  horário
partidária, de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de
interesses pessoais ou de outras agremiações. Proibida, pois, de forma
cristalina  e     precisa,  a  promoção  pessoal. Tais  ocorrências
desnaturam os princípios inspiradores da propaganda partidária.  A
promoção dos interesses de outras agremiações políticas também
ofende a igualdade, pois os beneficiados estariam obtendo, por via
transversa, tempo maior do que teriam realmente direito.
De mais a mais, se, por um lado, não é vedada a presença de filiados
notórios, potenciais candidatos ou pré-candidatos no programa partidário,
por outro,  a presença deles não pode insinuar suas candidaturas,
antecipando o debate eleitoral; tampouco o conjunto da comunicação
pode  ser  direcionado  a  esse  enfoque.  Isso  significaria  claro
desbordamento  dos  limites  traçados  pelo  sistema  jurídico,  pois  a
propaganda  em  nada  se  relacionaria  com  a  divulgação  do  programa
partidário, tampouco com a atuação histórica e conquistas do partido. Tal
ocorre,  por  exemplo,  quando  há  adjetivação  das  qualidades  de
potencial  candidato,  quando  se  enfatizam  suas  realizações,  seus
feitos como administrador, sua atuação política atual ou pretérita, a

3 Direito eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte : Del Rey, 2009, p. 301.
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história de sua vida, suas pretensões,  enfim, quando se apresenta
alguém como a pessoa ideal – a mais competente, a mais honesta, a
mais habilidosa – para ocupar determinado cargo eletivo.” [destacado]

18. No caso, a tabela abaixo traduz as quantidades, os tempos e números de

vezes que as veiculações impugnadas foram realizadas:

NÚMERO DE
VEICULAÇÕES

TEMPO DE CADA
VEICULAÇÃO

TEMPO TOTAL

PRIMEIRA INSERÇÃO 2  30'' 1'

SEGUNDA INSERÇÃO 1 30'' 30”

 TEMPO TOTAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS 
IRREGULARES

1'30” (quinze
minutos)

  

19. Portanto,  a  propaganda  veiculada  com  intuito  de  promover interesses

meramente pessoais dos filiados foi de 1'30 (um minuto e trinta segundos), equivalente ao uso

irregular da propaganda, devendo ser descontados 7'30” (sete minutos e trinta segundos)4, ou

seja, o tempo equivalente a 05 (cinco) vezes ao da inserção ilícita, o qual será suprimido nos

semestres seguintes ao da divulgação, ou, para o caso de decisão posterior, nos semestres

seguintes ao do julgamento5. 

20. O  Tribunal  Superior  Eleitoral  vem  reconhecendo  a  irregularidade  nas

veiculações destinadas ao enaltecimento de filiados, citando-se exemplificativamente: 
4 § 2o  O partido que contrariar o disposto neste artigo será punido: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
 (...)
 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. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
5  §  5o,  do  art.  45,  da  Lei  9.504/97  “Art.45.  Das  decisões  dos  Tribunais  Regionais  Eleitorais  que  julgarem  procedente
representaçã
o, cassando o direito de transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será
recebido com efeito suspensivo.” (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROPAGANDA  PARTIDÁRIA.  DESVIRTUAMENTO.  EXALTAÇÃO  DAS
QUALIDADES DE FILIADO DA AGREMIAÇÃO. 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,
a)  a  leitura  das  inserções  evidencia,  desde  logo,  o  desvirtuamento  da
propaganda político-partidária  por  meio  da utilização do espaço veiculado
para fins de promoção pessoal, com caráter notadamente eleitoral.
b) A análise do DVD apresentado pelo representante demonstra  o nítido
propósito  de  realizar  propaganda  eleitoral  positiva  do  segundo
representado, enaltecendo suas realizações na época em que exerceu o
cargo de Governador do Estado, como construção de casas populares e
criação de clínicas para dependentes de drogas,  as quais,  inclusive,
foram implementadas quando o aludido representado era filiado a outro
partido,  o  que demonstra  que o  objetivo da inserção era  destacar  a
figura do segundo representado e não as ideias da agremiação.
4.  Agravo  regimental  desprovido”.  (TSE  -Agravo  Regimental  em  Recurso
Especial Eleitoral nº 9712, Acórdão de 30/09/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 213, Data 12/11/2014,
Página 41-42)
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REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA  PARTIDÁRIA.  ELEIÇÕES  2014.
INSERÇÃO  NACIONAL.  DESVIRTUAMENTO.  ART.  45,  §  2º,  II,  DA  LEI
9.096/95. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
1. A mera exaltação das qualidades do integrante do partido, conquanto
não constitua propaganda eleitoral  - pois não houve pedido de voto e nem
menção  a  uma  possível  candidatura  -  configura,  outrossim,
desvirtuamento da propaganda partidária por ofensa à norma do art. 45
da Lei 9.096/95.
2.  A  competência  para  o  julgamento  de  representação  que  versa  sobre
propaganda  partidária  veiculada  em  inserções  nacionais  é  do  Tribunal
Superior Eleitoral.
3.  Representação  julgada  procedente”.  (TSE  -  Representação  nº  11391,
Acórdão de 07/11/2013, Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Relator(a)
designado(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 27, Data 07/02/2014, Página 55 )

REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA  PARTIDÁRIA.  ELEIÇÕES  2010.
INSERÇÕES  NACIONAIS.  DESVIRTUAMENTO.  VEICULAÇÃO.
PROPAGANDA  ANTECIPADA. GOVERNADOR.  SENADOR.
COMPETÊNCIA DO TSE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. O TSE é competente para julgar a representação proposta com base nos
arts. 45 da Lei nº 9.096/95 e 36 da Lei nº 9.504/95, em virtude da divulgação
de propaganda antecipada em beneficio de pré-candidatos a governador e a
senador, em sede de inserções nacionais da propaganda partidária.
2.  A  ocorrência  dos  fatos  no  âmbito  de  inserções  nacionais  atrai  a
competência  do  TSE  também  para  o  exame  da  responsabilização  dos
candidatos  pela  propaganda  extemporânea,  ainda  que  essa  tenha  sido
direcionada a influir nas eleições para governador de estado e senador da
república.
3.  Configura  propaganda  eleitoral  antecipada,  além  de  ocorrer  o
desvirtuamento da propaganda partidária, a veiculação de  imagem e o
enaltecimento de pré-candidatos a governador e a senador, no âmbito
de inserções partidárias transmitidas no semestre anterior ao início do
período eleitoral.
4.  A  multa  pela  propaganda  eleitoral  antecipada  não  será  imposta  aos
beneficiários, caso não seja comprovado o seu prévio conhecimento.
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5. Representação julgada parcialmente procedente”. (TSE - Representação
nº  114624,  Acórdão  de  25/04/2012,  Relator(a)  Min.  ALDIR  GUIMARÃES
PASSARINHO  JUNIOR,  Relator(a)  designado(a)  Min.  MARCELO
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 105, Data 5/6/2012, Página 21)

21. Essa  Egrégia  Corte,  de  igual  maneira,  vem  reconhecendo  o  abuso  em

situações desse jaez, verbis:

“REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA  PARTIDÁRIA.  INSERÇÕES
REGIONAIS.  PARTIDO  COMUNISTA  DO  BRASIL  -  PC  DO  B.
PRELIMINARES.  INEPCIA  DA  INICIAL.  DECADÊNCIA  DA  AÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.  REJEITADAS.  MÉRITO.  PROMOÇÃO  PESSOAL  DE
NOTÓRIO  FILIADO.  FINALIDADE  DESVIRTUADA.  CASSAÇÃO  DO
DIREITO  DE  TRANSMISSÃO  DO  PARTIDO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PROMOÇÃO PESSOAL E CRÍTICAS A ADVERSÁRIO SEM CONOTAÇÃO
ELEITORAL.  PROPAGANDA  EXTEMPORÂNEA.  NÃO  CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
 1. A alegação de inépcia da inicial da RP nº 525-89 em relação ao partido,
por não se vislumbrar formulação de pedido condenatório em seu desfavor,
não  prospera,  pois,  pela  simples  leitura  da  exordial,  verifica-se  pedido
condenatório contra todos os representados.
 2. Inexiste a decadência do direito de ação da RP nº 525-89, pois, apesar de
se referir a inserções partidárias ocorridas em março/2014, tem fundamento
consistente  em  prática  de  propaganda  eleitoral  antecipada  positiva  e
negativa,  cujo  prazo  para  ajuizamento  é  o  dia  do  pleito,  tendo  sido   a
demanda apresentada tempestivamente em 17/07/2014.
 3.   Não  merece  guarida  a  alegação  de  litispendência  porque,  mesmo
versando sobre as mesmas inserções veiculadas em março do corrente ano,
a  RP  nº  192-40  está  fundamentada  no  desvirtuamento  da  propaganda
partidária com base na Lei dos Partidos Políticos, tendo como consequência
a  cassação  de  tempo do  partido  infrator,  e  a  RP nº  525-89  refere-se  à
propaganda eleitoral a destempo, ofensiva, principalmente, ao art. 36, caput,
da Lei das Eleições, com aplicação de multa contra o divulgador e eventuais
beneficiários.
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 4. A propaganda partidária, prevista no art. 45 da Lei nº 9.096/95, tem por
finalidade a difusão dos programas partidários, a transmissão de mensagens
aos filiados relativas à execução do programa partidário,  a divulgação da
posição do partido acerca de temas político-comunitários e a promoção e a
difusão da participação política feminina.
 5.  Configurado o  desvirtuamento  da  finalidade da propaganda  partidária
devido à utilização do espaço publicitário para a promoção pessoal de notório
filiado da agremiação e críticas ofensivas a adversário político, impõe-se a
cassação  do  direito  de  transmissão  de  inserções  do  Representado,  na
proporção de cinco vezes o tempo utilizado de forma irregular, por dia de
veiculação. Precedentes.
 6.  A  mera  realização  de  promoção  pessoal  de  integrante  do  partido  e
exposição  de  críticas  desproporcionais  a  administrador  público  opositor,
apesar de desvirtuar a propaganda partidária, por infração ao art. 45 da Lei nº
9.096/95, não constitui  propaganda eleitoral  antecipada quando ausente a
finalidade, explícita ou subliminar, de influenciar eleitores para angariar votos
na eleição vindoura.
 7.  Representação nº  192-40 parcialmente  procedente.  Representação nº
525-89 improcedente”. (TSE - Representação nº 19240, Acórdão nº 269/2014
de 18/09/2014, Relator(a) RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA,
Publicação:  DJE  -  Diário  de  Justiça  Eletrônico,  Tomo  174/2014,  Data
23/09/2014, Página 04).

22. Na situação acima, as propagandas impugnadas tratavam de propagandas

nos moldes das aqui impugnadas, senão vejamos: 

“O vídeo é iniciado com uma narração, de autoria não identificada, dizendo o
seguinte:

'As obras iniciadas na gestão do PC do B são mostradas pela atuação
gestão de Aracaju como suas. As habitações anunciadas, o mercado do
Augusto Franco, as avenidas Canal 4 e Canal 5, a ponte do Rio Poxim,
importante obra de mobilidade urbana, as escolas Elias Araújo, Jaime
Montalvão  e  Presidente  Vargas,  o  mergulhão  da  Tancredo  Neves
também foi iniciado em 2012, quando foi dada a ordem de serviço e a
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construtora recebeu ainda em 2012 pelo o que foi executado. O PC do B
trabalhou, Aracaju avançou.'

Durante todo o são mostrada imagens das obras mencionadas. 

Encerra-se com uma imagem de fundo branco, com uma faixa vermelha no
meio, dentro delas, as letras PCdoB e site do partido “www.vermelho.org.br” .

23. E  a  MM.  Ministra  do  TSE  manteve  a  decisão  da  Corte  Regional  pelos

seguintes fundamentos:

“A respeito, importa destacar que, conforme pontuou a PGE em seu parecer,
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a não limitação do
partido  acerca  de  temas  político-comunitários significa a  fuga  das
questões que podem ser  tratadas na propaganda partidária e  atrai  a
sanção prevista pelo art. 45, § 2º, II, da Lei dos Partidos Políticos. Além
disso, 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, por isso,
desvirtuamento do direito de antena (AgR-REspe nº 97-12/RJ, rel. Min. LUIZ
FUX, DJE de 12.11.2014)”. [destacou-se].

24. Como visto, inquestionavelmente a agremiação ora requerida desvirtuou os

fins determinados pelo art. 45, da Lei 9.096/95, devendo ser lhe imposta a penalidade prevista no §

2º, II, do mesmo artigo, consistente na “cassação de tempo equivalente a 5 (cinco) vezes ao da

inserção ilícita, no semestre seguinte”.

3. DOS PEDIDOS.

25. Diante de todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL:
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1) a  autuação da  presente  e  a  sua  imediata  distribuição  ao  Corregedor

Regional dessa egrégia Corte Eleitoral;

2) a citação6 da agremiação representada, na pessoa de seu representante

legal e presidente do Diretório Regional, para oferecimento de defesa;

3) o processamento do feito segundo o rito previsto nos incisos I a XIII

do  art.  22  da  Lei  Complementar  nº  64/1990,  conforme  consignado  no

parágrafo único do art.  13 da Resolução TSE n.º 20.034/97 (acrescentado

pela Resolução TSE nº 22.696/2008)7; e

4) ao final,  a  procedência da representação,  para que seja declarada a

ilegalidade da propaganda partidária do representado, por flagrante violação

ao artigo 45 da Lei n.° 9.096/1995, e, de conseguinte, seja aplicada a pena

prevista no § 2.º do mesmo artigo, cassando-se 7'30” (sete minutos e trinta

segundos) do  tempo  a  que  fará  jus  a  agremiação  nas  inserções

seguintes ao da divulgação, ou para o caso de decisão posterior, nos

semestres seguintes ao do julgamento.

26. Para  provar  o  alegado,  segue  cópia  do  programa  referido  contendo  a

propaganda irregular,  com a  degravação tanto  no corpo  da  presente  peça como no relatório

6 A lei fala em notificação, mas se trata de verdadeira citação.
7 Art. 13. Caberá à Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral ou às Corregedorias Regionais Eleitorais, conforme a competência
dos respectivos Tribunais Eleitorais, receber e instruir representação do Ministério Público, partido político, órgão de fiscalização
do Ministério das Comunicações ou entidade representativa das emissoras de rádio e televisão, para ver cassado o direito de
transmissão de propaganda partidária, bem como as reclamações de partido, por afronta ao seu direito de transmissão, em
bloco ou em inserções, submetendo suas conclusões ao Tribunal.
Parágrafo único. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto nos incisos I a XIII do art. 22
da  Lei  Complementar  nº  64,  de  18  de  maio  de  1990,  no  que  couber.  (Parágrafo  incluído  pela  Resolução  TSE  n.
22.696/2008).
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integral  em  anexo,  sem  prejuízo  de  outros  meios  de  prova  que  porventura  se  mostrem

necessários, inclusive,   da exibição, em sessão, da íntegra do(s) programa(s).

Aracaju, 28 de junho de 2016.

EUNICE DANTAS
Procuradora Regional Eleitoral 
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