
Ministério Público Federal
Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Representação Eleitoral nº 010/2016-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  RENOVADOR

TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB -, 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

JUNHO 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 na época ainda não haver findado o mês). Determinou-se ainda que, chegado aos

autos as mencionadas inserções, procedesse-se à análise e, em detectando-se irregularidades, à

degravação dos programas.

3. Uma  vez  analisados  os  conteúdos  das  inserções,  o  Parquet  Eleitoral

ingressou com as representações em face daqueles partidos que realizaram a propaganda em

desacordo com a legislação eleitoral nos citados meses.

4. Posteriormente, e visando especificamente analisar as inserções de junho,

oficiou-se  novamente  à  Televisão  Atalaia,  sendo  realizada,  com  o  retorno  da  informação,  a

degravação daquelas cujos conteúdos encontram-se, na visão do MPE, irregulares. 

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

objeto analisar a  propaganda partidária realizada pelo partido  PRTB,  levada ao ar  em todo o

primeiro semestre do corrente ano no Estado de Sergipe, na qual não se observou a obrigação

de promover e de divulgar a participação feminina, conforme se demonstrará a seguir.

2. DA AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO FEMININA

6. 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:
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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. 
§ 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”.

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

que  a  propaganda partidária  também tivesse  sua finalidade  divulgar  e  difundir  a  participação

política feminina, visando uma maior adesão dessa classe nos rumos políticos do país.

8. A Convenção sobre  a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

contra a Mulher,  promulgada pelo  Decreto nº  4.377/2002,  dispõe,  em seu preâmbulo,  que  “a

participação máxima da mulher, em igualdade de condições com o homem, em todos os campos,

é indispensável para o desenvolvimento pleno e completo de um país, para o bem-estar do mundo

e para a causa da paz”, e determina aos Estados Partes que tomem todas as medidas apropriadas

para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país, garantindo, em

particular,  em igualdade de condições com os homens,  o direito  a ser elegível  para todos os

órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas (artigo 7º, itens “a” e “b”).
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9. Nessa trilha,  observa-se,  do relatório  de degravação ora acostado,  que a

agremiação realizou 10 (dez)  inserções partidárias  com participações únicas e exclusivas dos

presidentes dos diretórios estadual e municipal, não tendo sido dedicado um programa sequer

para difusão da participação feminina. 

10. Portanto,  do  total  veiculado  (10  inserções de 30  segundos,  totalizando  5

minutos, segundo se observa do relatório anexo), 10%, no mínimo, deveria ter sido destinado à

participação feminina, conforme determina o já transcrito artigo 45, inciso IV, parte final, da Lei

9.096/95. Ou seja, 30 segundos deveria necessariamente ter sido direcionado para promover

e difundir a participação feminina. 

11. Como não foi direcionado tempo algum para aludida finalidade, é certo

que  deve  ser  aplicada  a  penalidade  prevista  no  §  2º,  II,  do  artigo  transcrito,  consistente  na

cassação do tempo equivalente a cinco vezes ao do tempo que deveria ter sido reservado para a

participação feminina - 02 minutos e 30 segundos.

12.  O  TSE  vem  reconhecendo  a  irregularidade  na  ausência  da  participação

feminina, verbis: 

“Programa  partidário.  Inserções  regionais.  Veiculação.  Conteúdo
diferenciado. Municípios. Art. 45, IV, da Lei nº 9.096/97. Participação
política feminina. 
1. Na espécie, não há como, em sede de recurso especial, rever a
conclusão da Corte  Regional  Eleitoral  e  as  premissas  fáticas  no
sentido  de  que  houve  a  divulgação  de  inserções  estaduais  com
conteúdo diferenciado no estado e de que, naquelas veiculadas na
capital, não se observou a reserva legal de 10% do tempo a ser
destinado  ao  incentivo  da  participação  feminina  na  política,
conforme previsto no inciso IV do art. 45 da Lei nº 9.096/95.
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2. O incentivo à participação feminina no âmbito da propaganda
partidária,  como ação  afirmativa,  merece  ser  interpretado  de
forma a conferir a maior efetividade possível à norma.
3. Assim, se houve a denominada a"municipalização" de inserções
estaduais, com a veiculação de conteúdo diverso em determinadas
localidades,  cujo  cabimento  não  é  discutido  nos  autos,  tal
procedimento  permitido  não  pode  servir,  de  qualquer  sorte,  de
mecanismo para que a previsão legal não seja respeitada, uma vez
que  as  agremiações  concentrariam  uma  maior  proporção  de
divulgação de tal incentivo nos municípios de menor eleitorado ou
nas televisões de menor audiência para,  com isso,  simplesmente
ignorar o dispositivo legal nas capitais e cidades de maior população
ou nos meios de comunicação de maior alcance.
4.  A  admissão  de  exibição  de  propagandas  diferenciadas  nos
estados ou nos municípios não tem o condão de afastar as regras
do art. 45 da nº Lei 9.096/95, que deverão ser observadas em cada
uma das localidades em que veiculada a propaganda partidária.
5.  Ainda  que  se  admita  a  divisão  deste  direito  para  a
apresentação  de  propagandas  específicas  para  determinada
área - o que é ajustado diretamente entre as agremiações e as
emissoras de televisão -, a infração às regras do art. 45 da Lei
dos  Partidos  Políticos  deve  ser  aplicada  considerando-se  a
integralidade  do  tempo  do  semestre  seguinte  em  toda  a
circunscrição  abrangida  (nacional  ou  regional).Recurso
especial  a que se nega provimento”.(TSE - 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).

13. Por fim, merece registro que além não ter havido participação feminina no

mês de junho, igualmente nos meses anteriores não houve participação alguma, de maneira que,

levando-se em consideração todo o primeiro semestre de 2016, não ocorreu o cumprimento da

obrigação contida no art. 45, IV, da Lei 9.096/95.
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 4. DOS PEDIDOS.

14. Diante de todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL:

1) a  autuação da  presente  e  a  sua  imediata  distribuição  ao  Corregedor

Regional dessa egrégia Corte Eleitoral;

2) a citação1 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)2; 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 2'30 (dois minutos e trinta

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

1 A lei fala em notificação, mas se trata de verdadeira citação.
2 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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seguintes ao da divulgação, ou para o caso de decisão posterior, nos

semestres seguintes ao do julgamento.

15. 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

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, 13 de julho de 2016.

EUNICE DANTAS
Procuradora Regional Eleitoral
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