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"RENOVA TOCANTINS" (MDB/PODE/PSC/PR/PSB/PSDB) em virtude da falta de tratamento
isonômico entre os candidatos na veiculação de Propaganda Eleitoral em horário gratuito de Rádio
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ AUXILIAR DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS / TRE-TO

 

JUIZ RELATOR: ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA

 

 

URGENTE 

 

Processo nº 0601325-72.2018.6.27.0000

Agravante/Representante: RUBEN RITTER

Agravado/Representado: COLIGAÇÃO “RENOVA TOCANTINS”

 

 

 

 

 RUBEN RITTER           , Candidato a Deputado Federal nas Eleições Gerais de
2018 sob o nº 4555, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio dos advogados que
ao final subscrevem, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a 

  RECONSIDERAÇÃO da decisão de id  67570, que negou o pedido liminar  para que  a COLIGAÇÃO
RENOVA TOCANTINS fosse compelida a garantir a propaganda eleitoral gratuita em rede e em
inserções ao longo da programação do Candidato a Deputado Federal RUBEN RITTER nº 4555, em
TODO o Estado do Tocantins e em horário nobre, através da distribuição imediata às emissoras de Rádio
e Televisão geradoras, .nos moldes de como vinha sendo exibido na TV e Rádio

 

1.                         MM. Juiz Auxiliar, com todo respeito, ao contrário do que foi afirmado na decisão
retromencionada, , numa análise perfunctória, verifica-se a existência do    ain casu fumus boni iuris
amparar a pretensão. 
2.            Primeiro, porque não está se discutindo a forma de divisão ou distribuição do tempo de propaganda
eleitoral, mas a exclusão do Representante da programação da Coligação representada (representada
através de relatórios, vídeos, etc...), o que caracteriza abuso. 
 
3.             E segundo, porque a autonomia partidária contida no parágrafo 1º do artigo 17 da CF/88 não
significa soberania para desrespeitar, direta ou indiretamente, valores e princípios constitucionais, entre
eles, o princípio da igualdade. 
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4.                  MM. Juiz, é evidente que o Partido ou Coligação tem autonomia para montar a sua “grade de
programação”, contudo, em hipóteses alguma, a legislação permite que tal faculdade seja usada para
dirimir direitos, desequilibrar o tratamento entre candidatos, boicotar uns e outros, muito menos de excluir
candidatos da programação eleitoral.
 
5.                          O Representante não pensa em aumentar o tempo de sua propaganda eleitoral, mas tão
somente quer sua exibição.
 
6.              O  também é nítido, uma vez que o candidato tem apenas a quinta-feirapericulum in mora
(04/10/2018) para transmitir em rede aos tocantinenses sua mensagem eleitoral e o pedido de voto. Por
isso tal demanda é URGENTE!
 
7.             Como dito alhures, o candidato tem feito uma campanha de baixo custo, independente, sem
recursos do Fundo Partidário, e a exclusão de sua propaganda eleitoral do Representante do horário
gratuito fulmina sua chance de concorrer ao pleito.

8.             Excelência, é direito do ter sua propaganda eleitoral exibida em rede e em inserções!
 
9.                         Caso não ocorra o provimento liminar, perder-se-á o objeto ora requerido, o que causará
prejuízos irreparáveis ao Representante.

10.                       Ante ao exposto, requer a RECONSIDERAÇÃO da decisão de , para que aid 67570
COLIGAÇÃO RENOVA TOCANTINS seja compelida, , a garantirliminarmente e inaudita altera pars
a propaganda eleitoral gratuita em rede e em inserções ao longo da programação do Candidato a
Deputado Federal RUBEN RITTER nº 4555, em TODO o Estado do Tocantins e em horário nobre,
através da distribuição imediata às emissoras de Rádio e Televisão geradoras, NOS MOLDES DE

, já no dia 04/10/2018, COMO VINHA SENDO EXIBIDO NA TV E RÁDIO sob pena de multa no
valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

 
Termos em que, 

Requer deferimento. 
Palmas/TO, 03 de outubro de 2018. 

 
 LUIZ RENATO DE                                                                                                                                

CAMPOS PROVENZANO 
OAB/TO 4.876

 
JANDER ARAÚJO RODRIGUES

OAB/TO 5.574
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