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D E C I S Ã O

PROCESSO N. 0602042-26.2018.6.04.0000 

CLASSE: REPRESENTAÇÃO (11541) 

REPRESENTANTE: EU VOTO NO AMAZONAS 12-PDT / 44-PRP / 70-AVANTE / 11-
PP / 43-PV / 22-PR / 77-SOLIDARIEDADE / 23-PPS / 14-PTB / 31-PHS / 17-PSL / 54-
PPL

Advogados: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM4336, MARCO AURELIO DE
LIMA CHOY - AM4271, DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA - AM3136, MARCOS
DOS SANTOS CARMO FILHO - AM6818

REPRESENTADO: RENOVA AMAZONAS 19-PODE / 33-PMN / 35-PMB / 40-PSB /
90-PROS / 13-PT

 

 

 

 

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, por propaganda eleitoral
irregular, proposta pela Coligação Majoritária "EU VOTO NO AMAZONAS" em face de
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "RENOVA AMAZONAS".

Argumenta a representante que a publicidade, em formato de áudio com duração
aproximada de 29" (vinte e nove segundos), veiculada no primeiro bloco da
programação e no segundo bloco do dia 19/09/2018, na Rádio Mix FM, não continham
a legenda de sua coligação, com todos os partidos que a integram, conforme preconiza
o artigo 7º, da Resolução TSE n. 23.551/2017.

Traz, ainda, a seguinte degravação da propaganda divulgada:

“Violência, caos na saúde, desemprego, só o seu voto pode dar um fim a isto. Escolha
quem representa renovação e experiência para enfrentar e vencer os problemas, Davi
é presidente da Assembleia e quando assumiu o governo do Amazonas em plena crise
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econômica e política mostrou sua capacidade para administrar com grandes
realizações em apenas 4 meses. Renovação, experiência, força política, Davi
governador, vote 40”

Requerendo liminarmente a imediata cassação da propaganda irregular e que os
representados se abstenham de veiculá-la em rádio e televisão, sob pena de multa de
R$10.000,00, por descumprimento.

É o breve relatório. Decido.

 A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), visando disciplinar a propaganda lícita e assuntos
correlatos, traçou uma série de regras que devem ser observadas, sobretudo no que
concerne à propaganda eleitoral em geral. A norma contida no parágrafo 2º, do art. 6º
da Lei nº 9.504/97, dispõe:

 § 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob
sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda
para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da
coligação.

Destarte, a Resolução nº 23.55/17, em seu art. 7º, replicou os termos da lei:

 Art. 7º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente,
sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram; na
propaganda para eleição proporcional, cada partido político usará apenas a sua
legenda sob o nome da coligação.

Constata-se pelos áudios, ID’S 104538 e 104539, que a propaganda eleitoral veiculada
está em desacordo com os dispositivos acima referidos, haja vista não mencionar as
legendas dos partidos que integram a coligação.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos
representados que cessem a veiculação da propaganda eleitoral refutada, até sua
adequação aos ditames do art. 7º, da Resolução TSE nº 23.551/2017, sob pena de
perda de tempo equivalente e multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
descumprimento.

CITEM-SE os representados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 2 (dois)
dias, a teor do disposto no art. 8º, da Resolução TSE nº 23.547/2017.

Cumpra-se, com urgência.

P.R.I.
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Manaus, 23 de setembro de 2018

 

 

 

 

RICARDO AUGUSTO DE SALES

Juiz Auxiliar do TRE/AM nas Eleições Gerais de 2018

 


