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 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Presidente da República, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada 

 Objeto do processo: Trata-se de Representação ajuizada pelo partido REDE SUSTENTABILIDADE
(REDE) - NACIONAL e o PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B) - NACIONAL contra JAIR
MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, e PARTIDO LIBERAL (PL) - NACIONAL, sob a
seguinte alegação:
 
- no dia de ontem, 18 de julho de 2022, o representado chamou embaixadores de diversos países
para atacar o sistema eleitoral brasileiro, o Poder Judiciário e seus integrantes. Com esse novo ato
de Jair Bolsonaro, agora com embaixadores de diversos países, ele tentaria seduzir os Estados
para seu falso discurso de fraude eleitoral, com o fim de conseguir o necessário apoio
internacional em um futuro golpe. Os fatos são gravíssimos e a escalada de ameaças prossegue a
olhos vistos das instituições brasileiras, suas autoridades, de todo o povo e dos demais Estados.
 
Requer-se, na presente RP, em caráter liminar, a retirada do conteúdo do ar transmitido ao vivo
pela TV Brasil em seu canal do Youtube, bem como a Condenação do Sr. Jair Bolsonaro e do
Partido Liberal, ao qual o pré-candidato é filiado, para que divulgue errata desmentindo os termos
das declarações do seu pré-candidato sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral, utilizando-
se das diversas informações disponíveis no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, nos
mesmos meios de comunicação em que foram divulgados os referidos ataques e informações
inverídicas. 
 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 0600556-75.2022.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RELATORA: MINISTRA MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI
REPRESENTANTE: REDE SUSTENTABILIDADE (REDE) - NACIONAL

 -  OAB/AP3864-AADVOGADO: FLAVIA CALADO PEREIRA
REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B) - NACIONAL

 -  OAB/AP3864-AADVOGADO: FLAVIA CALADO PEREIRA
R E P R E S E N T A D O :  J A I R  M E S S I A S  B O L S O N A R O
REPRESENTADO: PARTIDO LIBERAL (PL) - NACIONAL

 

DESPACHO

 

Trata-se de representação aforada pelos diretórios nacionais das agremiações Rede Sustentabilidade
(REDE) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em face de Jair Messias Bolsonaro e do Partido Liberal (PL) - Nacional,
ao argumento de realização de propaganda eleitoral antecipada e prática de conduta vedada.

O representantes narram que, em 18.7.2022, Jair Messias Bolsonaro realizou evento, que contou com a
participação de diversos embaixadores, com a finalidade de atacar o sistema eleitoral brasileiro, utilizando-se do aparato
estatal (TV Brasil) para difundir notícias já desmentidas por diversas entidades públicas e privadas

Asseveram que o primeiro representado “tenta seduzir os Estados para seu falso discurso de fraude
eleitoral, com o fim de conseguir o necessário apoio internacional em um futuro golpe” e que o “discurso de animosidade
de Jair Bolsonaro já se reflete em diversos atos de violência política pelo país por seus apoiadores” (ID 157808617, p. 6).

Sustentam a ocorrência de propaganda antecipada negativa na medida em que as diversas manifestações
narradas “são sempre proferidas em ambientes onde se faz alusão ao período eleitoral, com forte mensagem negativa à
oposição” (p. 7).

Aludem ao disposto no art. 22 da Res. TSE nº 23.610/2019 para acrescentar que se configura a
propaganda antecipada negativa quando as críticas extrapolaram a liberdade de expressão em contexto indissociável da
disputa, sendo meio proscrito tanto no período da campanha como na pré-campanha, fazendo incidir, na espécie, a multa
prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997.

Alegam, ainda, violação do disposto nos arts. 73, II e 78 da Lei das Eleições, à consideração de que o
pré-candidato à Presidência da República se utilizou da TV Brasil para transmitir sua reunião com embaixadores,
praticando a conduta vedada de “usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram” (p. 11).
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Argumentam restarem presentes os elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, em
especial no que pertine ao perigo de dano, considerando que a “violência política contra seus opositores, evidenciada por
meio de discursos e ódio à seus seguidores a cada aparição, tem reverberado vertiginosamente entre seus apoiadores,
com consequências catastróficas entre a população, como com a morte de pessoas por divergências políticas” (p. 13).

Requerem, liminarmente:

a) seja determinada a retirada do conteúdo do ar transmitido ao vivo pela TV Brasil em seu canal do
Youtube, podendo ser acessado através do URL: https://www.youtube.com/watch?v=sY4kuVWMrtI

b) a condenação do Sr. Jair Bolsonaro e do Partido Liberal, ao qual o pré-candidato é filiado, para que
divulgue errata desmentindo os termos das declarações do seu pré-candidato sobre as urnas eletrônicas e o sistema
eleitoral, utilizando-se das diversas informações disponíveis no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, nos mesmos
meios de comunicação em que foram divulgados os referidos ataques e informações inverídicas.

c) a condenação do Partido Liberal a perder o tempo de sua propaganda eleitoral na rádio e na televisão,
prevista no art. 44 da Lei nº 9.504/7, equivalente ao gasto pelo pré-candidato na divulgação de ataques e informações
inverídicas sobre as urnas eletrônicas, ou seja, 45 minutos. O tempo perdido deverá ser utilizado para a reafirmação da
credibilidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro.

Requerem, por fim, que:

a) em caráter definitivo, se confirme a liminar com aplicação de multa em seu patamar máximo, prevista
no §4º, art. 73 da lei nº 9.504/97, c/c art. 36, §3º da mesma lei, individualmente ao candidato e ao partido;

b) após a concessão da liminar, seja determinada a notificação da contraparte, para, no prazo legal,
apresentar manifestação sobre a presente medida;

c) se proceda na forma do 307 e seguintes do CPC, determinando ainda, que seja oficiado ao Ministério
Público Eleitoral para conhecimento do fato e tomada das providências que lhe compete.

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.

Observa-se, inicialmente, que os partidos políticos representantes integram, cada qual, federações
partidárias distintas.

O primeiro representante compõe a Federação PSOL REDE, integrada pelo Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) e pelo Rede Sustentabilidade (REDE), desde 23.6.2022, em razão do julgamento do RFP nº
0600345-39/DF, por este Tribunal Superior.

Já o segundo representante compõe a Federação Partidária denominada Brasil da Esperança (FÉ
BRASIL), integrada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido
Verde (PV), desde 24.5.2022, conforme julgamento do RFP nº 0600228-48/DF.

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, oportunizo a
ambas as partes que se manifestem sobre o tema 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.
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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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