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 Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada 

 Objeto do processo: Trata-se de Representação proposta pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
(PT) - Nacional em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente, pelo seguinte suposto fato:
 
- no dia 18 de julho de 2022, o representado teria convocado Embaixadores e autoridades ao
Palácio da Alvorada - residência oficial do Presidente da República - para um encontro, com
transmissão ao vivo pela Agência Brasileira de Comunicação (EBC), por meio de seu canal de
televisão aberta e do canal da emissora na plataforma YouTube, onde atacou as urnas eletrônicas,
a democracia e diversas autoridades públicas por meio de falas sem qualquer embasamento
probatório apto a sustentar suas alegações.
 
Requer-se, na presente, concessão de medida liminar para que:
 
- seja determinado ao Representado que remova os conteúdos desinformadores objeto desta ação
de suas redes sociais, sob pena de multa a ser arbitrada por esta c. Corte
(https://www.youtube.com/watch?v=ILBEfGjuKGs;
https://www.instagram.com/tv/CgKoLgNo5um/?igshid=YmMyMTA2M2Y=;
https://fb.watch/elAuG9rUno/);
 
- seja determinado que o YouTube retire do ar o vídeo do evento acima mencionado hospedado no
canal oficial da TV BrasilGov (https://www.youtube.com/watch?v=PPDCbN5iGk&t=13s e
https://twitter.com/tvbrasilgov/status/15491085628944);
 
- seja determinado ao Representado que se abstenha de veicular outras notícias e/ou publicações
que contenham o mesmo teor, sob pena de multa, a ser arbitrada por esta c. Corte. 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 

REPRESENTAÇÃO (11541)   Nº 0600550-68.2022.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RELATORA: MINISTRA MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI
REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - NACIONAL

 - OAB/DF61174-AADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
 - OAB/DF48704ADVOGADO: MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA

 - OAB/DF57469-AADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
 - OAB/DF53599-AADVOGADO: MARCELO WINCH SCHMIDT
 -  OAB/DF37922-SADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO

 - OAB/DF4935-AADVOGADO: EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO
 - OAB/SP464676ADVOGADO: EDUARDA PORTELLA QUEVEDO

 - OAB/SP448673ADVOGADO: VICTOR LUGAN RIZZON CHEN
 -  OAB/SP77513ADVOGADO: MARIA DE LOURDES LOPES

 - OAB/SP153720ADVOGADO: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS
 - OAB/SP172730ADVOGADO: CRISTIANO ZANIN MARTINS

 - OAB/PR105327-AADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
REPRESENTADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO

 

DESPACHO

 

Trata-se de representação aforada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – Nacional em face de Jair
Messias Bolsonaro, ao argumento de disseminação de desinformação, realização de propaganda eleitoral antecipada e
utilização indevida de meio de comunicação.

O representante narra que, em 18.7.2022, o representado “convocou Embaixadores e autoridades ao
Palácio da Alvorada – residência oficial do Presidente da República – para um encontro no qual, durante
aproximadamente quarenta e seis minutos, atacou as urnas eletrônicas, a democracia e diversas autoridades públicas por
meio de falas sem qualquer embasamento probatório apto a sustentar suas alegações” e que ainda “contou com
transmissão ao vivo pela Agência Brasileira de Comunicação (EBC), por meio de seu canal de televisão aberta e do canal
da emissora na plataforma YouTube” (ID 157804151, p. 2).

Relata que, não obstante todos desmentidos já promovidos por diversas entidades públicas e privadas
acerca da segurança da urna eletrônica e do sistema eletrônico de votação brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro, ignorando
tal circunstância, afirmou que um “hacker seria capaz de excluir candidatos do processo eleitoral, por meio de ataque às
urnas eletrônicas, sendo possível ‘tirar voto de uns e transferir para outros’” (p. 4), que somente dois países adotam o
sistema eletrônico de votação como o utilizado no Brasil e que este não seria passível de auditoria, o que se
consubstanciaria em desinformação.

Afirma que, ao final do evento, “o Representado se dirige a plateia presente e passa a afirmar ser
querido em todo o Brasil, em evidente promoção pessoal visando as Eleições que se aproximam, ao tempo que exibe
imagens de suas ‘motociatas’ pelo país” (p. 7).
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Assevera que tais irregularidades se consubstanciam tanto em inverdades como na utilização de bens
públicos e toda estrutura de comunicação pertencente à Administração Pública Federal para propagá-las, o que
representaria verdadeira ameaça à lisura do pleito.

Sustenta que o conteúdo das veiculações desinformadoras ora impugnadas possuem caráter eleitoral, por
colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral e, com isso, influenciar diretamente na disputa à Presidência da
República que se aproxima, em violação aos arts. 3º-A, 9º-A e 27 da Res. TSE nº 23.610/2019.

Para corroborar sua argumentação, o representante cita decisão recente, em sede liminar, proferida pelo
e. Ministro Alexandre de Moraes (RP nº 0600543-76, publicada em 18.7.2022).

Ratifica ser evidente a utilização de meio proscrito na lei, ante a veiculação de propaganda eleitoral em
empresa pública (EBC), circunstância vedada tanto durante o período de campanha como na pré-campanha, nos termos
do art. 29, §1º, inciso II da Res. TSE nº 23.610/2019.

Assevera restar também vulnerado o art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97, em razão do episódio ter
ocorrido nas dependência do Palácio da Alvorada, concluindo ser de rigor a condenação do representado, ante a
gravidade do caso, conquanto demonstrada a ocorrência de um conjunto de ilicitudes, a saber: (i) propaganda eleitoral
antecipada; (ii) por meio vedado, qual seja, notícias desinformadoras (fake news); (iii) fazendo uso de espaço público e
(iv) por meio de empresa pública de comunicação.

Argumenta ser evidente a presença dos elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, em
especial no que pertine ao perigo de dano, considerado o teor inverídico da publicidade e seu exponencial
compartilhamento na internet.

Requer seja determinado, liminarmente:

a) ao Representado que remova os conteúdos desinformadores objeto desta ação de suas redes sociais,
sob pena de multa a ser arbitrada por esta c. Corte, encontradas nas URLs a seguir indicadas:

1) https://www.youtube.com/watch?v=ILBEfGjuKGs;

2) https://www.instagram.com/tv/CgKoLgNo5um/?igshid=YmMyMTA2M2Y=; e

3) https://fb.watch/elAuG9rUno/.

b) que o YouTube retire do ar o vídeo do evento acima mencionado, hospedado no canal oficial da TV
BrasilGov, encontrado nas seguintes URLs:

1) https://www.youtube.com/watch?v=PPDCbN5iGk&t=13s; e

2) https://twitter.com/tvbrasilgov/status/1549108562894495744.

c) ao Representado que se abstenha de veicular outras notícias e/ou publicações que contenham o
mesmo teor, sob pena de multa, a ser arbitrada por esta c. Corte.

Requer, ainda, a citação do representado e, no mérito, a confirmação da medida liminar e a condenação
por propaganda irregular, com a consequente aplicação da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme
previsto no art. 36 da Lei n. 9.504/97, ao Representado, sem prejuízo de outras consequências previstas em lei.

Os autos foram distribuídos à e. Ministra Maria Claudia Bucchianeri e me vieram conclusos por força
do art. 17 do Regimento Interno do TSE.

É o relatório.
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No período de recesso do Tribunal Superior Eleitoral incumbe ao seu Presidente decidir em matérias
urgentes, conforme previsão do art. 17 do RITSE.

Antes, porém, de poder analisar o pedido formulado em caráter de urgência, faz-se necessária a aferição
da regularidade do meio processual adotado e, também, da legitimidade ativa da parte ora representante.

Em relação à via processual adequada, ainda que tenha sido identificada como Representação, da leitura
da petição inicial extrai-se da causa de pedir que os fatos retratados indicam que a aduzida prática de desinformação
volta-se contra a lisura e confiabilidade do processo eleitoral, marcadamente, das urnas eletrônicas.

A conformação jurídica conferida por este Tribunal Superior Eleitoral à  é, em tese, de atos defattispecie
abuso de poder político ou em razão do uso indevido dos meios de comunicação, como se infere no  sobre oleading case
tema:

 

[...]

9. Hipótese inédita submetida a esta Corte Superior é se ataques ao sistema eletrônico
de votação e à democracia, disseminando fatos inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do
pleito, em benefício de candidato, podem configurar abuso de poder político ou de autoridade – quando
utilizada essa prerrogativa para tal propósito – e/ou uso indevido dos meios de comunicação quando
redes sociais são usadas para esse fim.

10. Os arts. 1º, II e parágrafo único, e 14, § 9º, da CF/88, além dos arts. 19 e 22 da LC
64/90 revelam como bens jurídicos tutelados a paridade de armas e a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições. Não há margem para dúvida de que constitui ato abusivo, a atrair as sanções
cabíveis, a promoção de ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia,
incutindo–se nos eleitores a falsa ideia de fraude em contexto no qual candidato sobrevenha como
beneficiário dessa prática.

[...]

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060397598, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 228, Data 10/12/2021)

 

Reconhecida a natureza jurídica atribuída, em tese, ao conteúdo da petição inicial, cumpre ressaltar a
firme posição desta Corte Superior Eleitoral que reconhece no registro de candidatura a conflagração do marco temporal
inicial para o ajuizamento de demanda eleitoral apta para a aferição de eventual ato de abuso de poder de autoridade ou
em razão do uso indevido dos meios de comunicação. Neste sentido, por todos:

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/97. ABUSO DOS
PODERES ECÔNOMICO E POLÍTICO. ART. 22 DA LC Nº 64/90. CARGOS DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO. [...] ALCANCE DA LEI ELEITORAL A EVENTOS OCORRIDOS ANTES DA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. [...] DESPROVIMENTO.

[...]

Do alcance da Lei Eleitoral no tempo
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9. A conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder do art. 22
da LC nº 64/90, como objeto de ação de investigação judicial eleitoral, terão a sua apuração deflagrada
após o registro da candidatura, termo inicial para o manejo dessa via processual, podendo, contudo,
levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias, porquanto não cabe confundir o
período em que se conforma o ato ilícito com aquele no qual se admite a sua averiguação. Precedentes.

[...]      

(Recurso Especial Eleitoral nº 57611, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação:   DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 073, Data 16/04/2019, Página
40/42)

 

Diante desse contexto, e inexistente até o momento requerimento de registro de candidatura por parte do
cidadão da República arrolado no polo passivo da demanda, e em estrito prestígio ao art. 10 do Código de Processo
Civil, faz-se mister colher a manifestação das partes quanto à viabilidade de ajuizamento, neste momento, da presente
demanda.

A relevância da questão exige, por igual, a oitiva da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre o ponto que se
faz controverter.

Observa-se, de outro vértice, quanto à legitimidade ativa da parte requerente, que o partido político
representante integra a Federação Partidária denominada Brasil da Esperança (FÉ BRASIL) desde 24.5.2022, em razão
do julgamento do RFP nº 0600228-48/DF, por este Tribunal Superior, conforme acórdão assim ementado:

PEDIDO DE REGISTRO DE FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA. FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA (SIGLA FE BRASIL. LEGENDAS INTEGRANTES. PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL (PC DO B). PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). PARTIDO VERDE (PV).
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 1º da Res.-TSE nº 23.670: “Dois ou mais partidos com registro
definitivo no Tribunal Superior Eleitoral poderão reunir-se em federação, com abrangência nacional, e
requerer o respectivo registro junto ao mesmo Tribunal (Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 3º, I e
IV)”.

2. O requerimento foi instruído com todos os documentos exigidos pelo art. 2º da Res.-
TSE 23.670, e, cumpridos todos os requisitos estabelecidos, impõe-se o acolhimento do pedido.

3. No estatuto da federação, deverá ser excluído o advérbio “obrigatoriamente” do teor
do inciso IV do art. 22, dada a sua impertinência, considerando que, ainda que a comissão executiva
nacional seja o órgão deliberativo, a convenção eleitoral consubstancia uma das fases do processo
eleitoral.

Pedido deferido, com determinação.

 

Em razão dessa peculiar condição, e do contido no art. 12 da Res.-TSE nº 23.670/2021, cumpre aferir se
há legitimidade ativa para que partidos políticos federados atuem isoladamente na Justiça Eleitoral em matéria de
propaganda eleitoral, antecipada ou não.

Diante do ineditismo e da relevância da matéria, e com fundamento no art. 10 do CPC, entendo que
ambas as partes devem se manifestar sobre o tema, bem como a Procuradoria-Geral Eleitoral.
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Ante o exposto, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se quanto aos pontos contidos nesta
decisão, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Em seguida, colha-se a manifestação da D. Procuradoria-Geral Eleitoral, em
idêntico prazo.

Após, retornem os autos conclusos para a análise do pedido liminar.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de julho de 2022.

 
 

 
Ministro EDSON FACHIN

Presidente. Decidido em recesso judiciário, na forma do art. 17, do RITSE.
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