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DECISÃO 

 

 

A Coligação Coragem pra Fazer Diferente e o candidato a Prefeito Raul de Jesus

Lustosa Filho, representados devidamente por advogados, ajuizaram a presente Representação por

Propaganda Irregular com Pedido de Liminar em face dos Representados Coligação Frente por

Palmas e da Candidata a prefeita Cláudia Telles de Menezes Pires Martins Lelis (fls. 02/06). 

Alegam os representantes que foram veiculados no dia 15/09/2016, no horário

noturno, assim como no dia 16/09/2016, nos períodos diurnos e noturnos, propaganda com

conteúdo ofensivo, difamatório e injurioso contra o candidato/representante. 

Juntaram aos autos a mídia contendo o vídeo objurgado e a degravação (fls.

07/09). 

Requereram:  

1  o recebimento da Representação Eleitoral e seu processamento; 

2  concessão da medida liminar inaudita altera pars para que seja determinada a

suspensão da propaganda irregular questionada a partir do programa seguinte à decisão



interlocutória, bem como que seja deferida à perda do direito à veiculação de propaganda no

horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão, por expressa disposição do art. 51, §1º da

Resolução nº 23.457/2015; 

3  a notificação dos requeridos para, responderem em 48 horas, em consonância

com o art. 96, §5º da Lei 9.504/97. 

É o relatório. Decido. 

Para que o pedido de liminar seja concedido devem estar presentes a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.

300 do NCPC. 

Em juízo de cognição sumária, único cabível neste momento, observa-se

claramente a existência da probabilidade do direito, tendo em vista que os argumentos, bem como

as provas trazidas aos autos evidenciam com clareza o alegado, notadamente, quando afirmam na

propaganda objurgada que o Representante é machista e utiliza da discriminação, do desespero,

da baixaria,  da violência contra a mulher, posto que da forma que a propaganda está sendo

veiculada degrada e ridiculariza a imagem do candidato/representante, o que é vedado pela

legislação. 

À luz dessas diretivas, importante destacar o que prevê o art. 51 da Resolução

23.457/2015 a respeito do tema, in verbis: 

Art. 51. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura

prévia nos programas eleitorais gratuitos (Lei nº 9.504/1997, art. 53, caput). § 1º É vedada a

veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido

político ou a coligação que cometeu infração à perda do direito à veiculação de propaganda no

horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão (Lei nº 9.504/1997, arts. 51, inciso IV, e 53, §

1º). § 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a requerimento de partido político, de coligação ou de

candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda eleitoral gratuita ofensiva à

honra de candidato, à moral e aos bons costumes (Lei nº 9.504/1997, art. 53, § 2º). (grifo nosso). 

 

Face ao exposto: 

1  Recebo a representação; 

2 - CONCEDO A LIMINAR e determino que os representados providenciem a

imediata suspensão da exibição da propaganda ora impugnada, com fulcro no artigo 51, § 2º, da

Resolução TSE n.º 23.457/2015, sob pena do crime de desobediência; 

3 - Notifique-se, de imediato, a emissora de TV responsável pela transmissão em

rede, para suspender a exibição da referida propaganda, veiculada nos dias 15/09/2016, período

noturno e dia 16/09/2016, nos períodos diurnos e noturnos, na modalidade bloco. 

4  Determino, ainda, a notificação dos representados para apresentarem defesa

no prazo de 48 h (artigo 96, § 5º, da Lei n.º 9.504/1997). 

Publique-se no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º da

Portaria Presidência TRE/TO n.º 338/2016. 

Encaminhe-se cópia da decisão ao Ministério Público Eleitoral. 

  

Palmas, 17 de setembro de 2016. 

 

 

Luiz Astolfo de Deus Amorim 

Juiz Eleitoral 

 

 



 

 

 

PALMAS - TO, 18 de Setembro de 2016 

 

(original assinado) 

Juiz Eleitoral LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 

JUIZ DE ZONA ELEITORAL 

 

 

Certifico que a(o) presente DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, proferido(a) em 18 de Setembro de
2016, foi publicado(a) em Mural Eletrônico, sob nº 6854/2016, com fundamento no(a) Portaria
TRE-TO nÂº 338/2016. Do que eu, EDMILDA PEREIRA PINTO, lavrei em 18 de Setembro de
2016 às 10:31 horas.


