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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601325-72.2018.6.27.0000 - Palmas - TOCANTINS

RELATOR: Juiz(a) ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: RUBEN RITTER

Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO4876-A, JANDER ARAUJO
RODRIGUES - TO5574
 

REPRESENTADO: RENOVA TOCANTINS 40-PSB / 45-PSDB / 22-PR / 19-PODE / 15-MDB / 20-PSC

Advogado do(a) REPRESENTADO:

 

          DECISÃO

 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada por RUBEN RITTER, candidato ao cargo de Deputado Federal, em face da
Coligação "RENOVA TOCANTINS” ( ).ID 67400

O representante alega que, no dia 05.09.2018, o candidato a deputado
federal Tiago Andrino foi beneficiado pela Coligação Representada e apareceu 02 duas
vezes seguidas na mesma sequência de candidatos, como primeira e última aparição
da Coligação Renova Tocantins em rede, ocupando o tempo do Representante, Ruben
Ritter, que sequer apareceu naquela programação (prova em pen drive depositado em
secretaria). Além disso, o candidato Tiago Andrino é o que mais aparece nas inserções
ao longo da programação de TV, o que demonstra que a exclusão do Representante do
horário eleitoral tem o objetivo de beneficiar o candidato preferido do senhor Carlos
Amastha (candidato ao cargo de governador do Estado do Tocantins pela Coligação

 Sustenta que Renova Tocantins). nesta semana que se passou, entre os dias 24 e 30
de setembro, o candidato RUBEN RITTER nº 4555, ora representante, TAMBÉM NÃO
APARECEU em nenhuma programação de Rádio e TV (pen drive e HD depositados em
secretaria).
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Ao final, pugna:

a) Seja a COLIGAÇÃO RENOVA TOCANTINS compelida, liminarmente e inaudita
altera pars, 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, já nos dias 02/10/2018 até 04/10/2018, sob pena de
multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

b) Seja a COLIGAÇÃO RENOVA TOCANTINS compelida, liminarmente e inaudita
altera pars, a permitir o acesso a grade de programação encaminhada pela agência
contratada pela coligação a emissora geradora;

c) Seja determinado a COLIGAÇÃO RENOVA TOCANTINS, liminarmente e inaudita
altera pars, que se abstenha de expropriar o direito do Representante a propaganda
eleitoral gratuita no rádio e TV, mantendo a igualdade de tratamento entre os
candidatos, preservando assim os princípios constitucionais da isonomia;

d) No mérito, seja garantido a propaganda eleitoral gratuita e inserções do
Candidato a Deputado Federal RUBEN RITTER nº 4555, em TODO o Estado do
Tocantins, através da distribuição imediata às emissoras de Rádio e Televisão
geradoras, nos moldes de como vinha sendo exibido nas redes de TV e Rádio, já
nos dias 02/10/2018 até 04/10/2018, a Propaganda Eleitoral, em TODO o Estado do
Tocantins;

Aponta legislação e precedentes que dariam guarida a seus argumentos. 

Em síntese o relatório. Passo a decidir.

A concessão de medida liminar subordina-se à demonstração da existência
da fumaça do bom direito  e do perigo da demora ,(fumus boni juris) (periculum in mora)
de forma a evidenciar prejuízo irreparável ao representante acaso concedido
provimento judicial tardio.

A matéria encontra parâmetro normativo no art. 70 da Resolução TSE nº
23.551/2017, in verbis:

Art. 70. Competirá aos partidos políticos e às coligações distribuir entre os
candidatos registrados os horários que lhes forem destinados pela Justiça Eleitoral.

De acordo com o regramento ínsito no dispositivo supramencionado, a
distribuição entre os integrantes de uma coligação, do tempo de propaganda eleitoral
gratuita distribuído pela Justiça Eleitoral aos partidos e coligações é ato interna corporis
, ou seja, é da exclusiva competência da coligação ou partido no exercício do poder
discricionário que lhes outorgou a norma em comento, tudo como bem observado pela
própria parte acionante em sua peça inicial.

Eventuais abusos, para reclamar a atuação desta especializada, devem ser
flagrantes, o que não é o caso dos autos. Infere-se da exordial que o representante não
foi excluído totalmente da distribuição do horário eleitoral gratuito, citando sua não
aparição nos programas do dia 05/09, bem como naqueles veiculados na última
semana.
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Não cabe à Justiça Eleitoral, em substituição às agremiações partidárias e
de forma liminar, determinar a distribuição do tempo de propaganda entre os candidatos
com base em uma isonomia aritmética. É da natureza do processo eleitoral que os
partidos políticos, de acordo com decisões discricionárias e até mesmo
estrategicamente, escolham direcionar um tempo maior de exposição para eventuais
candidaturas, ainda que em detrimento de outras, a depender do critério próprio
utilizado.

Desta forma, analisando o contido nos autos, pelo menos neste juízo de
cognição sumária, não vislumbro a ocorrência de irregularidade latente que justifique
medida liminar para impor obrigação de fazer à representada.

Diante do exposto, fica indeferido o requerimento de concessão
liminar de tutela de urgência, viabilizando o aprofundamento probatório com a
possibilidade de ampla defesa.

Notifique-se a parte representada para, caso queira, apresentar resposta no
prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.549/2017.

Com ou sem defesa, vista à Procuradoria Regional Eleitoral.

Intime-se a parte representante.

Cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral.

Após, conclusos.

Providencie-se o necessário, servindo esta decisão de mandado, no que
couber.

 

Juiz Auxiliar ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA

Relator
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