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RELATÓRIO

 O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral
da República (PGR) contra o art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; arts. 3º,  caput , 4º, 5º,
6º e 8º, todos da Resolução nº. 23.714 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Alega o PGR que o ato impugnado inova no ordenamento jurídico, com
estabelecimento de novas vedação e sanções distintas das previstas em lei,
amplia o poder de polícia do Presidente do TSE em prejuízo da
colegialidade, do juízo natural e do duplo grau de jurisdição, e alija o
Ministério Público da iniciativa de ações ou de medidas voltadas a proteger
a normalidade e a legitimidade das eleições.

Em síntese, a postulação defende que o TSE invadiu a competência
legislativa da União sobre direito eleitoral, bem como que as normas
impugnadas ferem a liberdade de manifestação do pensamento,
independentemente de censura prévia, o princípio da proporcionalidade, os
deveres de inércia e de imparcialidade do magistrado, a garantia do duplo
grau de jurisdição e o princípio da colegialidade. Ao cabo, reputa como
atingidas as funções institucionais do Ministério Público Eleitoral.

As razões da parte autora dão conta ainda de que a abertura crítica
inerente às disputas eleitorais alarga os limites ordinariamente aceitáveis,
prestigiando o exercício da democracia.

Ao detalhar a pretensão, o PGR afirma que o art. 2º,  caput , da
Resolução TSE 23.714/2022 veda a divulgação ou compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, locução cuja
vagueza conceitual não há de alcançar a liberdade de opinião e o direito à
informação sobre esses mesmos fatos.

Após, aduz que a norma permite indevidamente a suspensão
temporária de perfis. De outra parte, sustenta que a nova Resolução
aumenta o patamar de multa prevista na legislação por infração às regras
de propaganda, bem como que franqueia à Presidência do TSE a extensão
da norma a situações com idênticos conteúdos. Por fim, reitera que o art. 8º
da Resolução 23.714/2022 alija o Ministério Público Eleitoral da prerrogativa
de apuração de ilícitos por abuso de poder e uso indevido dos meios de
comunicação no processo eleitoral.
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Em respeito a exigência do art. 3º, inciso I, da Lei 9.8686 de 1999, a parte
autora promoveu a juntada de cópia da norma impugnada (eDOC 4).

Considerando que a ação foi proposta pelo próprio PGR, deixei de
aplicar a regra do art. 10, § 1º, da Lei nº. 9.868/99.

De igual modo, em caráter excepcional, a fim de que não se perpetuasse
qualquer estado de insegurança jurídica quanto à disciplina do fluxo de
informações em período eleitoral, proferi decisão monocrática antes das
informações do Tribunal Superior Eleitoral, consoante faculta o § 3º, do art.
10, do diploma legal citado, a qual vem a ser submetida a referendo em
sessão extraordinária do Plenário Virtual desta Corte.

 É o relatório. Decido.


