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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
REPRESENTAÇÃO N° 817-70.2014.6.00.0000 - CLASSE 42 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Herman Benjamin
Representante: Coligação Muda Brasil
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros
Representada: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros
Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros
Representado: Aldemir Bendine

Advogados: Emy Kadma Silva Sobral Ganzert e outros
Representado: Thomas Timothy Traumann
Advogada: Advocacia-Geral da União

ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, "B".
LEI DAS ELEIÇOES. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS DE PROPAGANDA
NA INTERNET. PERÍODO CRÍTICO ELEITORAL. USO
DE LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
1. Trata-se de Representação contra propagandas
veiculadas na internet antes do período crítico eleitoral, as
quais se alongaram após 5.7.2014.
INÉPCIA DA INICIAL
2. Os pedidos são claros (de exclusão da propaganda
tida por irregular e de aplicação de multa), e também a
causa de pedir embasada no art. 73, VI, "b", da Lei das
Eleições, tendo em vista a suposta realização de
propaganda institucional irregular do Banco do Brasil em
favor dos candidatos à reeleição. Além disso, dos fatos
decorre logicamente o pedido. O art. 295 do CPC foi
integralmente atendido. Afasta-se a alegação de inépcia.
ILEGITIMIDADE DOS REPRESENTADOS DILMA VANA
ROUSSEFF, MICHEL TEMER E THOMAS TIMOTHY
TRAUMANN
3. Após análise do caso, verifica-se que a Coligação
Representante nãoiica
^ na inicial, nem de passagem,
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qualquer envolvimento ou suposto conhecimento dos
Ilícitos por parte de Duma Rousseff, Michel Temer e
Thomas Timothy. Ou seja, a inicial, apesar de listar esses
nomes formalmente, não se dedica a Indicar lastro
mínimo a embasar a legitimação dessas representadas,
4. A inicial deve indicar fundamento mínimo, para que,
em abstrato, seja admissível o conhecimento dos
beneficiários sobre a propaganda Irregular (Teoria da
Asserção). No caso, não há como presumir que esses
representados acompanhem/autorizem publicidade de
sociedades de economia mista.
LEGITIMIDADE DO REPRESENTADO ALDEMIR
BENDINE
S. Ao contrário do que ocorre com as autoridades
indicadas no item anterior, entendo que o II; Presidente do
Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo
passivo.
6. Se é correto concluir que, via de regra, as demais
autoridades Representadas não acompanham as
atividades rotineiras daquela Sociedade de Economia
Mista, é factível que o Chefe máximo do Banco o faça.
7. Assim, contrariamente ao que ocorreu com os outros
Representados, há em relação a Aldemir Bendine um
lastro mínimo a admitir sua inclusão no polo passivo.
O exame de seu eventual conhecimento ou participação
nos eventos será, entretanto, objeto de análise no mérito.
8. Independentemente da aplicação da multa, o
Presidente do Banco do Brasil, como dirigente máximo da
Instituição, deve figurar no polo passivo para responder,
no mínimo, pela eventual retirada da propaganda
(obrigação de fazer). O § 40 do art. 73 da Lei das Eleições
veicula duas providências apartadas: multa (condenação)
e suspensão da atividade ilícita (obrigação de fazer).
MÉRITO
9. Durante os três meses que antecedem as Eleições, a
legislação eleitoral, em prol da promoção do equilíbrio no
pleito, veda a divulgação de propaganda institucional de
quaisquer atos, programas, obras, serviços e campanhas
de órgãos públicos, seja da administração direta, seja da
administração indireta. O Banco do Brasil, como
sociedade de economia mista, sujeita-se a essa
proibição.
10. lndependenteme9 e do momento em que a
publicidade instituci9tial ora autorizada, se a veiculação
alcançou o denomirado' er do crítico", está configurado
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o ilícito previsto no art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições.
Precedentes do TSE.
11. "A conduta vedada prevista no art. 73, VII, "b", da
Lei 9.504/1997 independe de potencialidade lesiva apta a
influenciar o resultado do pleito, bastando a sua mera
prática para atrair as sanções legais" (REspe - 44786,
Rol. Min. João Otávio de Noronha, julgamento em
4.9.2014).
12. "Esta Corte Já afirmou que não se faz necessário,
para a configuração da conduta vedada prevista no
art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504197, que a mensagem
divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha
sido veiculada nos três meses anteriores ao pleito,
excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e a grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido: AgR-Al 719-90,
rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJEde 22.8.2011".
13. Provado o ilícito, é de rigor a suspensão da
propaganda, conforme determina o § 40 do art. 73 da Lei
das Eleições.
14. Apesar da constatação do ilícito, não há prova de que
o Presidente do Banco do Brasil soubesse da
irregularidade antes do ajuizamento deste feito. Como o
art. 73, § 40 e 80 , da Lei n° 9.504/97, prevê
responsabilização subjetiva, no que se refere às multas,
afasta-se esta penalidade em relação ao Representado
Aldemir Bendine.
15. Deve-se ressaltar que este caso não guarda
semelhança com os processos que versaram sobre
propaganda irregular da Petrobras (Rps 77873, 78735 e
82.802), julgados recentemente pelo TSE. Naqueles
feitos, a propaganda era de massa e em grande escala,
por isso, a responsabilização da Presidente daquela
Instituição. Aqui se tratou de vídeos arquivados no
Youtube, com meros Iinks no sítio oficial do Banco do
Brasil, com baixíssimo potencial lesivo.
16. Deve-se apartar, no caso, a obrigação de fazer
(suspensão definitiva da propaganda), direcionada ao
Presidente do Banco do Brasil, como dirigente máximo da
Instituição e seu representante, da aplicação da multa.
Em relação a esta, não há como impô-la àquele
Executivo, uma v que inexiste prova de sua ciência
sobre a
deste feito.
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CONCLUSÕES
Representação: a) extinta sem resolução do mérito em
relação aos Representados DUma Rousseff, Michel
Temer e Thomas Timothy Traumann, por ilegitimidade
passiva; b) procedente em parte, para, confirmando a
liminar em maior extensão, determinar que o Presidente
do Banco do Brasil efetive não apenas a retirada da
logomarca do Governo Federal dos vídeos, mas também
imponha a obrigação de suspender definitivamente as
veiculações por qualquer forma; e, c) improcedente em
relação ao pedido de aplicação de multa em relação ao
Presidente do Banco do Brasil.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em julgar parcialmente procedente a representação quanto a
Aldemir Bendine, para confirmar a liminar, em maior extensão, mas sem
aplicação de multa, e extinguir o processo, sem resolução do mérito, no
tocante aos demais representados, nos termos do voto do relator.
Brasília, 1 0 de outubro de 2014.

MINISTRO

MIN - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, a Coligação Muda Brasil (PSDB, DEM, SD, PTB, PMN, PTC,
PEN, PT do B e PTN) ajuizou representação, com pedido de liminar, em
desfavor de DILMA VANA ROUSSEF, candidata à Presidência da República
pela Coligação com a Força do Povo (PT, PMDB, PDT, PCdoB, PP, PR,
PSD, PROS e PRB); de MICHEL TEMER, candidato a Vice pela mesma
Coligação; e de THOMAS TIMOTHY TRAUMANN, Ministro da Secretaria de
Comunicação Social, em virtude de alegada prática de conduta vedada
descrita no art. 73, inciso IV, alínea "b", da Lei das Eleições.
Alegou a Representante que o Banco do Brasil S/A, sociedade
de economia mista da Administração Pública Federal, mantinha na internet
página com conteúdo de publicidade vedada. Na mensagem, "#Torcida Brasil",
se "pretende pregar a importância de que todos os brasileiros venham a se unir
em torno de um

SÓ

objetivo, mensagem que tem inegável contorno subliminar,

em se tratando do momento da campanha eleitoral, em que a tônica é o
debate" (fi. 9).

Já na mensagem "Por que bom pra Todos?", segundo a
representante, houve "fala na promoção de um País que seja 'bom pra todos
com moradia, alimentação, educação, transformando a vida dos brasileiros.
em mensagem que extrapola a venda de produtos e serviços, para exaltar a
ação governamenta!'

(fI. 9) (grifo do original).

Para a Representante, chama a atenção o fato de as peças
publicitárias conterem a logomarca do Governo Federal, o "que evidencia o
conteúdo institucional da propaganda" (fl. 10).
Asseverou que o Tribunal Superior Eleitoral, nos três meses
que antecedem as eleições, veda o uso de logomarca em qualquer peça de
divulgação institucional.
Requereu a concessão de mdida liminar, para que fosse
determinada a imediata retirada da propagan a
página do Banco do Brasil.
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No mérito, pediu a procedência do pedido, a fim de ser reconhecida a
ilegalidade da publicidade veiculada pela Sociedade de Economia Mista,
aplicando aos representados as sanções previstas no art. 73 da
Lei no 9.504197.
Por meio da decisão de fis. 21-24, a em. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, então relatora, deferiu a liminar, fundamentada
nestes termos:

O uso de logomarca do Governo Federal no final das mensagens
veiculadas pelo Banco do Brasil, já durante o período eleitoral,
evidencia clara violação à vedação de publicidade institucional de
atos, programas, obras, serviços e campanhas das entidades da
administração indireta, nos termos da Lei n° 9.50411997, art. 73,
inciso VI, alínea "b".
É cediço que, durante o período de vedação, as publicações oficiais
não poderão ser veiculadas com a logomarca do Governo Federal.
Trata-se de vedação ampla que impede a publicidade institucional de
quaisquer atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos, seja da administração direta, seja da administração
indireta.
O Tribunal Superior Eleitoral, em análise de alegada ofensa ao
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n° 9.504/1 997, em matéria similar,
mas atinente a placas em obras públicas, admitiu "a manutenção de
placas de obras públicas colocadas anteriormente ao período
previsto no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, desde que delas não
constem expressões que possam identificar autoridades, servidores
ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral"
(Acórdão no 24.722, Rei. Min. Caputo Bastos, 9.11.2004).
E ... ]

Recente decisão da lavra do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, nos autos da Representação n° 743-16.2014.6.00.0000, dispôs
com propriedade que, "repousa, por exemplo, na proibição de
propaganda institucional, qualquer que seja ela, no chamado
'período crítico', isto é, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito.
Trata-se da regra do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n° 9.504197,
erigida em prol da promoção de equilíbrio na disputa eleitoral."
Verifica-se, portanto, que a identificação do atual governo ao final
das mensagens questionadas vai de encontro ao que determinam
esta Corte Eleitoral e a Lei das Eleições, ensejando medida
necessária que tenha por fim coibir a publicidade indevida. Tenho,
portanto, presente o necessário fumus boni iuris necessário ao
provimento de urgência perseguido pela representante.
Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
verifico que a mantença - e repel ço —fie'icuIação da logomarca
do Governo Federal pode agrava
nf tese, os danos ocasionados
pela conduta e, por conseguinte/ dhprometer o esperado equilíbrio
1
do certame.
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Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar para determinar a
Imediata retirada da logomarca do Governo Federal das
propagandas Inseridas no sito do Banco do Brasil, denominadas,
"Torcida Brasil" e "Por que Bom pra Todos?".
Devidamente notificados, os representados Thomas Timothy
Traumann, Duma Vana Rousseff e Aldemir Bendine apresentaram defesas às
fls. 35-46, 57-65 e 67-89, respectivamente. Não houve apresentação de defesa
pelo representado Michel Miguel EliasTemer Lulia.
Thomas Timothy Traumann alegou, em síntese:

a) ilegitimidade passiva, uma vez que "não há notícia, sequer
apontamento, de uma ação concreta ou ato administrativo, revestido
da necessária formalidade , relacionado à prévia aprovação e
divulgação da publicidade objeto da representação" (fi. 37);
b) inépcia da petição inicial e extinção do processo sem resolução
de mérito, em virtude de não haver atribuição de ação direta ou ato
relacionado à propaganda impugnada ao representado;
c) ausência de responsabilidade pela divulgação da publicidade tida
como irregular, pois inexistente relação hierárquica direta entre a
SECOM - Secretaria de Comunicação, da Administração Direta
Federal e da Administração Indireta, na qual se insere o Banco do
Brasil - Sociedade de Economia Mista;
d) que, em decorrência do "fenômeno administrativo da
descentralização" (fI. 40), o supervisionado (Banco do Brasil) detém

autonomia administrativa e financeira, e que o controle da SECOM
sobre a Administração Indireta é meramente finalístico (supervisão
ministerial);
e) que tomou todas as providências para evitar qualquer prática
vedada pela legislação eleitoral e, para tanto, expediu a instrução
normativa n° 6 - SECOM (fls. 47-5 1), ofícios e comunicações a todos
os órgãos da Administração Federal Direta e Indireta (fls. 52 -6), e
promoveu seminários sobre condutas vedadas, demonstrado a
preocupação em cumprir a legislação eleitoral para que nenhuma
publicidade institucional fosse veiculada a partir do dia 5.7.2014;
f) que "não há como presumir a responsabilidade de um Ministro de
Estado por ilações e presunções desacompanhadas de fatos
concretos que corroborem a prévia autorização em relação a todas
as atividades desenvolvidas no âmbito de seu respectivo Ministério"

(fl. 41);
g) impossibilidade de condenação baseada em suposições

Na hipótese de aplicação de ØRb, esta deve ser fixada em
patamar mínimo, observada a proporcionalidade
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Duma Varia Rousseff sustentou (fis. 57-64):
a) a Ilegitimidade passiva da Representada, porque a coligação
representante não Imputou qualquer ato ou fato a Justificar a sua
inclusão no polo passivo da demanda;
b) que a petição inicial está fundada na existência da logomarca do
Governo Federal no final de dois vídeos constantes do site do Banco
do Brasil, e que não há correlação entre os fatos e "algum suposto
ato da Representada"(fl. 59);
c) que não é apontado qualquer indício acerca de um eventual
prévio conhecimento das publicidades pela Representada;
d) inocorrência de conduta vedada de que trata o art. 73, VI, "b", da
Lei Eleitoral;
e) que não houve autorização para a publicidade impugnada no
período vedado, "nem pela Representada nem por terceiros" (fl. 61);
e que a Representante não logrou comprovar o fato;
f) que as publicidades impugnadas, "#torcida Brasil !" e "Por que bom
pra todos? Veja a campanha de final de ano", foram produzidas,
autorizadas e veiculadas muito antes do período vedado pela lei
eleitoral;
g) inexistência de responsabilidade e de benefício, uma vez que "as

estratégias de marketing do Banco dizem respeito só aos respectivos
diretores daquela instituição, não sendo possível deduzir que a
Representada, por exercer o cargo de Presidente da república, tenha
o controle e se inteire sobre tudo o que acontece em todas as
esferas da Administração, direta e indireta" (fi. 63); e
h) que "não são mostrados feitos da Administração, nem houve
ofensa ao princípio da impessoalidade, de modo que a simples
referência, ao final, à logomarca do Governo Federal, sem outro
elemento que pudesse direcionar à pessoa da Representada ou às
suas realizações enquanto Chefe do Poder Executivo Federal, não
caracterizam qualquer desvio de finalidade nas referidas
propagandas" ( ti. 64).

Ao final, a Representada requereu a extinção do feito sem
exame de mérito "ante a sua ilegitimidade passiva".
O representado Aldemir Bengine, em sua defesa, alegou
(fls. 67-89):
a) que houve imediato cumprimento da decisão liminar pelo Banco
do Brasil, que, em 17.7.2014, ocultou todos os vídeos localizados no
Youtube que continham a marca do Governo Federal;
b) inépcia da petição
porque "nenhuma das supostas

irregularidades aponta na inicial contaram com a participação do
Sr. Aldemir Bendine,
qual jamais interveio no processo de
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divulgação, veiculaçâo, manutenção ou exclusão dos vídeos
questionados pela Coligação Muda Brasil" (fi. 71);
c) que não há indicação de atos e fatos imputados ao Presidente do
Banco do Brasil configurando ausência de individualização da
conduta do Representado;
d) preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Banco do
Brasil, porque não restou provado que o Representado teria
autorizado a divulgação da publicidade institucional no período
vedado;
e) que a Representante não demonstrou a participação do
Representado nas campanhas impugnadas;
f) no que se refere à responsabilização objetiva: não restou provado
o nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do agente;
g) quanto ao ônus da prova: que a Representante não logrou
demonstrar a participação do Representado nas campanhas
impugnadas;
h) da suposta manutenção de publicidade vedada no site do Banco
do Brasil: que "os vídeos impugnados foram postados no Youtube
em período bem anterior à data de 5.7.2014, período eleitoral"; e que
"todos os vídeos postados no Youtube conservam a sua data de
posta gem (fI. 79);
i) publicidade institucional X publicidade mercadológica: que "tanto a
hashtag #torcidabrasil quanto o vídeo #torcidabrasil foram veiculados
muito antes do período eleitoral, não possuindo qualquer conotação
política" (fI. 81); e que "não estão presentes os requisitos que
caracterizam a propaganda institucional indevida" (fI. 82);
j) que o vídeo "BOMPRATODOS" foi desenvolvido para o período
das celebrações do final do ano de 2013 e teve por objetivo reforçar
o relacionamento com o cliente;
k) que "ao Banco do Brasil é permitida a continuidade de sua
publicidade mercado/á gica mesmo em época eleitoral, pois, no que
concerne à exploração de atividade econômica, atua em regime de
igualdade com as empresas do setor privado (art. 173, § 10 da
Constituição Federal)" (fI. 85); e,
1) na hipótese de acolhimento da representação a aplicação do
princípio da proporcionalidade.
In fine, requereu o Representado:
a) "sejam acolhidas as preliminares manejadas, com as
consequências previstas para cada hipótese;
b) seja julgado totalmente improcedente o pedido contido na
exordial, pois desde o dia 03/0712014 não mais existiam vídeos na
página do Banco do Brasil (WWW.bb.com.br ) contendo a logomarca
do Governo Federal, ou s,ej, os vídeos supostamente vedados
haviam sido publicados no —, do Youtube em período bem anterior
à vedação legal, ademais, t or da publicidade não fez menção à
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qualquer candidatura ou ao pleito que se avizinha, não
caracterizando publicidade vedada.
c) seja condenada a representante no ônus da sucumbência e
demais cominações legais;
d) o enfrentamento específico das matérias legais e constitucionais
esgrimidas nesta peça, de modo a efetivar-se o devido
preq uestionamento;
e) seja facultada a mais ampla produção probatória, em especial a
oltiva das testemunhas a serem intimadas no endereço SBS,
Quadra 1, Bloco C, lote 32, Edifício Sede III, 190 andar, em Brasília,
DF, CEP 70073-901: Bruno Felgar Aprá, Larissa da Silva Novais,
Lia Kaori Nishizawa e Magna Pinheiro Pessoa.
Às fis. 92-96, consta a Instrução Normativa 612014 da SECOM,
que dispõe sobre a suspensão da publicidade dos órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal, no período eleitoral de 2014. As fls.97-102 trazem
algumas cópias da propaganda ora impugnada.
À fI. 110, há certidão da Secretaria noticiando que no dia
5.8.2014 decorreu o prazo sem que o Representado Michel Miguel Temer Lulia
tivesse apresentado defesa.
Por meio do expediente de fls. 116-118, a Coligação Muda

Brasil, Representante, manifestou-se quanto aos documentos juntados,
referentes às respectivas contestações, asseverando, em apertada síntese:

a) que a propaganda veiculada pelo Banco do Brasil efetivamente
se trata de publicidade institucional, ao contrário do que alegado na
defesa de Aldemir Bendine, pois " visa a fixar na população uma

imagem positiva da instituição por conta de seu apoio ao esporte.
Não há, dentre os documentos juntados, a pretensa prova de que o
Banco do Brasil estaria a divulgar seus produtos e serviços que
concorrem no mercado (fls. 116-117);

b) que o fato de a propaganda ter sido lançada antes do período
vedado não isenta o Banco da responsabilidade de tirá-la do ar a
partir de 5.7.2014, ainda mais por conter a logomarca do Governo
Federal;
c) que a documentação juntada aos autos pela defesa de Thomas
Timothy Traumann - instruções normativas dispondo sobre a
suspensão da publicidade dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal no período eleitoral, "sem demonstração de que

tenha havido a devida fiscalização para o seu correto cumprimento,
não tem o condão de afastar a sua responsabilidade" (fl. 117); e

d) que a responsabilidade p lo controle d -publicidade do Governo
Federal é do representado.
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Às fls. 120-121, a em. Ministra Maria Thereza, então relatora,
proferiu despacho determinando notificar o Representado Aldemir Bendine
para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, justificar a pertinência na produção
da oitiva das testemunhas indicadas em sua defesa.
Em cumprimento, às fis. 124-125, Aldemir Bendine esclareceu:
"Visando atender ao princípio da Celeridade, regente de todo o
processo eleitoral, e em face ao gozo de férias por parte da
testemunha Lia Kaori Nishizawa, infere-se ser suficiente apenas a oi
tiva da testemunha Bruno Felgar Aprá, tendo em vista sua vocação
para esclarecer os seguintes aspectos:
a) Ausência de participação do Presidente do Banco do Brasil em
ações relacionadas ao setor de Marketing da empresa;
b) Ritos, objetivos e alcance das propagandas, vídeos e demais
mídias veiculadas no setor de marketing do Banco do Brasil, em
especial aquelas em testilha.
Na sequência, a Ministra Maria Thereza proferiu despacho às
fls. 127-128 afirmando:
"Entendo que a diligência requerida mostra-se desnecessária, daí
porque fica indeferida a produção desta prova, em homenagem à
celeridade processual, elevada a direito fundamental peça Emenda
Constitucional n° 45.
Aliás, imperioso registrar que o juiz não está adstrito a rechaçar
todos os pontos suscitados, ou mesmo deferir a inquirição de todas
as testemunhas arroladas, como forma de satisfazer o peticionante.
Nesse toar, havendo informações suficientes para a formação justa e
equânime da questão que é posta ao julgador. Mister o
indeferimento da inquirição de testemunha desnecessária ao seu
deslinde.
Outrossim, não vislumbro, in casu, utilidade na oitiva da testemunha
arrolada, por entender que a prova documental é a pertinente para a
demonstração do que pretende o representado".
Encerrada a instrução, a Relatora facultou às partes a
apresentação de alegações finais (fI. 128).
Aldemir Bendine as apresentou às fls. 134-145. Requereu
que os argumentos aduzidos na defesa e a documentação de fis. 67-102
fossem considerados. Em suma, reiterou seus argumentos anteriores.
Thomas Timothy TraurTyn apresentou alegações finais à
fi. 146 e, diante da inexistência de fato nv1 e de instrução probatória, reiterou
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integralmente os fundamentos Já expostos, solicitando a Improcedência da
representação.
Duma Vana Rousseff e Michel Miguel Elias Temer - o qual
não apresentou defesa conforme certidão de fI. 110 - ofereceram alegações
finais às fls. 148-154, alegando, em síntese, os mesmos argumentos Já
apresentados em outras ocasiões.
A Coligação Muda Brasil, representante, apresentou
alegações finais às fis. 156-163, asseverando:
a) quanto à preliminar de ilegitimidade alegada pelos representados,
que a matéria é afeta ao mérito da ação e não à preliminar, pois
todos os representados são legítimos; que "a primeira além de ser

responsável pela Administração Federal, ostenta a condição de
candidata beneficiária. O segundo, Ministro da Secretaria de
Comunicação Social, é o responsável por toda a comunicação da
Administração federal Direta e Indireta - tendo, pois o comando
direto sobre a atividade de publicidade inclusive do Banco do Brasil.
O terceiro é Presidente do Banco do Brasil, sendo a autoridade
incumbida da gestão da referida sociedade de economia mista'

b) quanto à preliminar de inépcia, que "os representados tiveram

perfeita e exata ciência da conduta que lhes foi imputada,
concretizada na divulgação, em página da internet do Banco do
Brasil, de propaganda de conteúdo eleitoral e que se encerrava com
a exibição da logomarca do Governo Federa!';

c) que não procedem os argumentos acerca da demonstração do
ato pelo qual as autoridades teriam autorizado a veiculação da
propaganda impugnada;
d) que não há necessidade dessa prova pois compete às
autoridades da Administração Pública "zelar pelas mensagens
divulgadas pelos sítios de internet respectivos" (fl 161);
e) que os Representados se isentam de responsabilidade mas não
apontam quem seriam promoveu a divulgação da publicidade ora
atacada;
f) que o segundo Representado, em sua defesa alega ter baixado
instruções e orientações sobre a publicidade institucional no período

vedado e que tal fato "trata-se de uma confissão inequívoca de que
tinha o comando de toda a publicidade levada efeito, tanto que
dispunha de poderes para baixar instruções a esse respeito"

(fi. 161).

Pleiteia, por fim, a
O Ministério Público
fls. 167-1 68, manifestou-se desta mandira:

da representação.
por meio do parecer de
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Representação. Eleições 2014. Propaganda Institucional. Banco
do Brasil. Logomarca do Governo Federal. "#TorcidaBrasll".
"Por que Bom Pra Todos?". Veiculação no período de três
meses antes do pleito. Postagem dos vídeos na Internet antes
do período vedado. Irrelevância. Conduta vedada. Art. 73,
VI, "b", da Lei n° 9.504197. Presidente do Banco.
Responsabilização. Possibilidade. Culpa In vigilando.
1. A velculação de propagandas institucionais de entidade da
Administração Federal Indireta, no período vedado pela legislação
eleitoral - três meses antes das eleições -, com a logomarca do
Governo Federal, se insere no rol de condutas vedadas, nos termos
do art. 73, VI, "b", da Lei n° 9.504/97, sendo irrelevante o fato dos
vídeos terem sido postados na internet fora do período vedado.
2. Ainda que não tivesse ingerência direta sobre o setor de
marketing da empresa, o Presidente do Banco do Brasil pode ser
responsabilizado pela conduta vedada em razão da culpa
in vigilando, já que representante e o chefe maior da instituição que
manteve as peças publicitárias de forma irregular.
3. Parecer pela parcial procedência da representação.
Ê o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, inicio pelas preliminares.
1. Inépcia da Inicial
No caso, não há falar em inépcia da inicial.
Os pedidos são claros (de exclusão da propaganda tida por
irregular e de aplicação de multa), e também a causa de pedir embasada no
art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, tendo em vista a suposta realização de
propaganda institucional irregular do Banco do Brasil em favor dos candidatos
à reeleição.
Além disso, dos fatos decorre logicamente o pedido, de tal
maneira que afasto a alegação inépcia da peça inaugural. O art. 295 do
CPC foi integralmente atendido.
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Quanto aos demais pontos tratados como se fossem preliminar
de inépcia, a exemplo da alegação de ausência de responsabilidade dos
Representados Thomas Timothy e Aldemir Bendine, entendo que são matérias
mais adequadas a serem apreciadas mais adiante na preliminar de
ilegitimidade passiva e no tema de mérito.
2. Ilegitimidade dos Representados DUma Vana Rousseff,
Michel Temer e Thomas Timothy Traumann
Ainda em tema prefacial, acolho a alegação de ilegitimidade
passiva ad causam desses Representados.
Após análise do caso, verifico que a Coligação Representante
não indica na inicial, nem de passagem, qualquer envolvimento ou suposto
conhecimento dos ilícitos por parte de Dilma Rousseff, Michel Temer e Thomas
Timothy. Ou seja, a inicial, apesar de listar esses nomes formalmente, não se
dedica a indicar um lastro mínimo a embasar a legitimação dessas
representadas.
Ressalvo que tenho entendido que a comprovação da prévia
ciência da beneficiária da propaganda, para que esteja sujeita às sanções da
Lei das Eleições, consiste em questão de mérito, a requerer juízo valorativo
dos elementos probatórios. As condições da ação (legitimidade passiva, no
caso), segundo a Teoria da Asserção, devem ser aferidas em abstrato, sem
exame de provas, em consonância com as (simples) alegações postas na
inicial.
Entretanto, a inicial deve indicar fundamento mínimo, para que,
em abstrato, seja possível admitir o conhecimento dos beneficiários sobre a
propaganda irregular.
Em outras situações, nas quais se indicam os candidatos para
integrar o polo passivo por conta de atos praticados diretamente por
assessores próximos, viável é a admissão da demanda contra os possíveis
beneficiários, porque aí se vislumbra um lastro mínimo, devido à íntima ligação
entre o postulante ao cargo e aquele que perfaz o ato diretamen,,//
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No caso, entretanto, noto que as propagandas tidas por
irregulares foram veiculadas no sítio oficial do Banco do Brasil e estavam
arquivadas no repositório do canal Youtube. Ora, a referida Instituição é
sociedade de economia mista e, sendo integrante da administração indireta,
não tem suas atividades rotineiras acompanhadas por autoridades como
Presidente e Vice-Presidente da República, nem pelo Ministro das
Comunicações.
Nesse cenário, não há indicativo mínimo de que os candidatos
e o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Timothy,
soubessem ou tenham concorrido para veiculação da propaganda.
Assim, acolho as preliminares de ilegitimidade passiva dos
representados Duma Rousseff, Michel Temer e Thomas Timothy
Traumann, e, em relação a estes, extingo o feito sem resolução do mérito,
nos termos do art. 267, VI, do CPC.
3. Legitimidade do Representado Aldemir Bendine
(Presidente do Banco do Brasil)
Ao contrário do que ocorre com as autoridades indicadas no
item anterior, entendo que o il. Presidente do Banco do Brasil tem legitimidade
para figurar no polo passivo.
Se é correto concluir que, via de regra, o Presidente da
República, o Vice e o Ministro das Comunicações não acompanham as
atividades rotineiras daquela Sociedade de Economia Mista, é factível que o
Chefe máximo do Banco o faça.
Não estou aqui dizendo que o Representado sabia ou que
tenha participado diretamente da veiculação da propaganda, porque isso é
juízo meritório. As condições da ação (legitimidade passiva, no caso), segundo
a Teoria da Asserção, devem ser aferidas em abstrato, sem exame de provas,
em consonância com as (simples) alegações postas na inicial. É essa a lógica
que sigo.
Assim, contrariamente ao que ocorreu
Representados, entendo que há em relação a Aldemir

os outros
n i e.irlastro
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mínimo a admitir sua inclusão no polo passivo. O exame de seu eventual
conhecimento ou participação nos eventos será, entretanto, objeto de análise
no mérito.
Afora o exposto acima, leio o pedido inicial com duas facetas.
Primeiro, há o pedido de exclusão da propaganda por
irregularidade, o que seria uma obrigação de fazer.
Depois, existe o pleito de aplicação de multa, um provimento
condenatório.
Tais requerimentos têm por base no § 40 do art. 73, a saber:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§

40 o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil

UFIR. (grifo nosso)

Entendo que, independentemente da aplicação da multa, o
Presidente do Banco do Brasil, como dirigente máximo da Instituição, deve
figurar no polo passivo para responder, no mínimo, pela eventual retirada da
propaganda (obrigação de fazer), mesmo que sua responsabilidade no evento
seja afastada.
Em conclusão, seja por um fundamento ou por outro, concluo
que o Representado Aldemir Bendine deve figurar no polo passivo.
4. Mérito
Em relação ao mérito, algumas Premisf

Yefí ser postas.
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Inicialmente, ressalto que me convenci de que os vídeos
publicitários foram veiculados antes dos três meses que precedem às eleições.
É que um faz alusão à Copa do Mundo (Banco da torcida Brasil), cujo inicio se
dera em meados de junho de 2014. O outro, de forma ainda mais evidente, é
uma campanha de final de ano. Ou seja, foi veiculado ainda em 2013.
Além disso, percebi que se trata de propaganda institucional do
Banco, e não de propaganda de produtos e serviços.
Também está claro que os vídeos não fazem qualquer alusão,
mesmo subliminar, às eleições, nem a qualquer candidato, partido político,
coligação ou mesmo autoridade pública. Há, sim, no final das propagandas o
uso de logomarca do Governo Federal.
Enfim, entendo que, mesmo que tecnicamente os vídeos
estivessem arquivados no Youtube e não no sítio oficial do Banco, fato é que
existia um Iink no site da Instituição, de tal maneira que isso, por si só, é o
suficiente para se ter uma possível responsabilização.
Estabelecidas essas premissas, passo à qualificação jurídica
dos fatos.
4.1 Campanha publicitária anterior a 5 de julho
Conforme já registrado na decisão liminar, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral se inclina no sentido de que - independentemente
do momento em que a publicidade institucional foi autorizada -, se a
veiculação se deu dentro dos três meses que antecedem a eleição,
configura-se ilícito previsto no art. 73, VI, "b", da Lei n° 9.504/97.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES
2012. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NOS TRÊS
MESES ANTERIORES AO PLEITO. CONDUTA VEDADA.
CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A conduta prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504197 fica
caracterizada independentemente do/momento em que a publicidade
institucional foi autorizada, despe gtí a veiculaçâo tenha ocorrido no
período vedado. Precedentes.(
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2. Para modificar o entendimento da Corte de origem de que houve
a comprovação do conhecimento prévio da manutenção da
propaganda institucional em período vedado, seria necessário
reincursionar na seara fático-probatória dos autos, providência que
não se coaduna com a estrita via do recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido. (AI - 55884, Rei. Mm. José
Antônio Dias Toifoli, julgamento em 19.12.2013).
Conduta vedada. Publicidade institucional
2. A conduta prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97 fica
caracterizada independentemente do momento em que a publicidade
institucional foi inicialmente fixada, bastando que a veiculação tenha
permanecido dentro dos três meses que antecedem o pleito.
Agravo regimental não provido. (AI - 12046, Rei. Mm. Arnaldo
Versiani Leite Soares, julgamento em 10.12.2011).
Assim, afasto a tese de que, sendo autorizada e publicada
antes do "período crítico", a propaganda seria lícita. Com efeito, basta a
permanência nos três meses para que a irregularidade ocorra. Isso aconteceu,
sem dúvida, porquanto os vídeos só foram ocultados em 17.7.2014, conforme
o próprio Representado Aldemir Bendine afirma à fI. 69 (defesa).
4.2 Propaganda Institucional: ilicitude no "período crítico"
Como já exposto nas premissas de mérito, as propagandas
veiculadas realmente explicitavam a logomarca do Governo Federal no seu
final. Isso, conforme brilhantemente exposto na decisão pela então relatora,
Mm. Maria Thereza, configura irregularidade:

O uso de logomarca do Governo Federal no final das mensagens
veiculadas pelo Banco do Brasil, já durante o período eleitoral,
evidencia clara violação à vedação de publicidade institucional de
atos, programas, obras, serviços e campanhas das entidades da
administração indireta, nos termos da Lei n° 9.504/1997, art. 73,
inciso VI, alínea "b".
É cediço que, durante o período de vedação, as publicações oficiais
não poderão ser veiculadas com a logomarca do Governo Federal.
Trata-se de vedação ampla que impede a publicidade institucional de
quaisquer atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos, seja da administração direta, seja da administração
indireta.
O Tribunal Superior Eleitoral, em análise de alegada ofensa ao
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n9.504/1 997, em matéria similar,
mas atinente a placas em obr p, bIicas, admitiu "a manutenção de
placas de obras públicas (ccl9cadas anteriormente ao período
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previsto no art. 73, Vi, b, da Lei das Eleições, desde que delas não
constem expressões que possam identificar autoridades, servidores
ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral"
(Acórdão no 24.722, Rei. Mm, Caputo Bastos, 9.11.2004).
(fis. 22-23).
Logo, houve esse Ilícito Inegavelmente no caso.
Contudo, a meu ver, não há irregulatidade apenas na utilização
da logomarca. Penso que o Banco do Brasil, por fazer parte da administração
indireta, não pode veicular propaganda institucional após 5.7.2014. Pode, sim,
efetivar propaganda mercadológica. Entretanto, no caso, como já dito, não há
vídeo voltado . a expor produtos e serviços da Instituição, mas, sim, campanhas
publicitárias da Sociedade de Economia Mista.
Tanto isso é verdade que o TSE tem decidido que "A conduta
vedada prevista no art. 73, VII, b, da Lei n° 9.504197 independe de
potencialidade lesiva apta a influenciar o resultado do pleito, bastando a sua
mera prática para atrair as sanções legais" (REspe - 44786, Rei. Mm. João
Otávio de Noronha, julgamento em 4.9.2014).
No mesmo sentido, cito ainda o AI 33407, da relatoria do
Mm. Henrique Neves da Silva, julgado na sessão do dia 20.3.2014: "Esta Corte
já afirmou que não se faz necessário, para a configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504197, que a mensagem divulgada
possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido veiculada nos três meses
anteriores ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
AgR-AI 719-90, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJEde 22.8.2011".
No caso, cabe ressaltar que o próprio Poder Executivo Federal
baixou a Instrução Normativa 6, de 14.3.2014, determinando a suspensão da
publicidade institucional de todos os órgãos e entidades da administração
federal, a abranger o Banco do Brasil, no meu entender, por ser integrante da
administração indireta.
Embora a Instrução tenha Seção específica determinando a
suspensão de marcas do Governo F

, atase aí apenas de reforço

Rp n° 817-70.201 4.6.00.0000/DF

20

específico, que não afasta a conclusão anterior: Independentemente de
logomarca, a administração pública não pode fazer propaganda Institucional no
chamado período crítico.
Assim, a propaganda em si, como um todo, se apresentou
irregular no período posterior a 5 de julho de 2014, mesmo que com pouca
potencialidade lesiva.
Em conclusão, entendo que o pedido voltado à obrigação de
fazer, consistente em ocultar os vídeos das campanhas (suspensão da
conduta vedada), deve ser definitivamente cumprido.
4.3 Conhecimento ou participação do Representado
Aldemir Bendine

Como se sabe, o § 8° do art. 73 da Lei das Eleições dispõe
que somente os agentes públicos responsáveis pelas condutas, e os partidos,
coligações e candidatos que dela se beneficiarem serão responsabilizados
pelas sanções do § 40 daquele mencionado dispositivo legal. Eis a redação dos
referidos parágrafos:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:

§ 4° O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a

suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 8° Aplicam-se as sanções do § 4° aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

A leitura dessas normas traz duas conclusões, a meu ver; a) o
conhecimento ou participação do agente público deve ser efetivamente
provado nos autos; b) nessa matéria é inadmissível presunção.
Assim, a responsabilização deve ser subjetiva, e não objetiva.
Analisando o(fecedente/do TSE, não chego a outra
conclusão, a saber:
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL, ELEIÇÃO 2008.
CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. AGENTE
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. REVOLVIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO. NÃO DEMONSTRADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS.
1. A configuração de conduta vedada exige a prova da
responsabilidade do agente público, pelo cometimento do ato
impugnado (precedentes). Tendo a Corte Regional afirmado a
ausência dessa prova, não é possível rever tal conclusão sem
adentrar novamente na seara probatória dos autos.
2. Incidência das restrições previstas nas Súmulas nos 7/STJ e
279/STF.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RESPE - 35472,
Rei. Mm. José Antônio Dias Toifoli, julgamento em 5.2.2013).
ELEIÇÕES 2010. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. CARTILHA. DENATRAN. RESPONSABILIDADE.
DIVULGAÇÃO. SÍTIO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Para a verificação da prática de conduta vedada é essencial
verificar a responsabilidade do agente público, apontado como
infrator, pelo ato praticado.
2. Estabelecida essa responsabilidade, é desnecessário verificar se
a autorização para veiculação da propaganda abrangia ou não o
período vedado.
3. Ausência de demonstração de responsabilidade do Diretor do
DENATRAN pelo conteúdo veiculado nos sítios dos Departamentos
de Trânsito Estaduais.
4. Representação julgada improcedente em relação ao agente
público e prejudicada em face da candidata apontada como
beneficiária. (RP - 335478, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva,
julgamento em 16.11.2010).
No caso, penso faltar prova da participação do Presidente do
Banco do Brasil no evento. Com efeito, tratou-se de dois vídeos feitos antes
mesmo do período eleitoral, os quais se referiam a campanhas relativamente
comuns compatíveis com o período de final de ano e com as festividades
vinculadas aos períodos das Copas do Mundo.
Devido às constantes mudanças dos sítios oficiais na Internet,
é pouco provável que o Presidente do Banco do Brasil precise autorizar a troca
de vídeos ou mesmo acompanhar a
mpanhas publicitárias
específicas de tamanha Instituição Fina

Rp n° 817-70.2014.6.00.0000/DF

22

Assim, convenço-me de que eventual responsabilização seria
mais adequada para os Diretores de Marketing do Banco, cujas atribuições
estão mais próximas dos eventos ora analisados. Sucede que, além do
Presidente do Banco, nenhuma outra autoridade vinculada à Sociedade de
Economia Mista foi incluída no polo passivo.
Por conta disso, afasto a responsabilização do Presidente do
Banco do Brasil pela multa do § 40 do art. 73 da Lei das Eleições.
4.4 Comparação deste caso com o Julgamento das
Representações relativas à propaganda da Petrobras
Tendo em vista o posicionamento acima, julgo importante
registrar diferenças evidentes entre este processo e o caso da Rp 82.802, da
relatoria do Min. Tarcisio Vieira, e das Rps 77873 e 78735, ambas da relatoria
do Mm. Admar Gonzaga, que foram julgadas na primeira quinzena de
setembro. Refiro-me aos processos nos quais foram impostas penas de multa
à Presidente da Petrobras, por propaganda institucional.
Naquele caso, ao contrário deste, tratou-se de propagandas de
massa com grande exploração na mídia, especialmente televisiva, como é do
conhecimento deste Plenário. Ou seja, ali se teria uma propaganda de "grande
monta", de tal maneira evidente o conhecimento da Presidente daquela
Sociedade de Economia Mista.
Neste processo, tem-se, na verdade, um descuido da equipe
de publicidade do Banco do Brasil em relação a dois vídeos publicados
anteriormente ao período crítico. Além disso, são vídeos que estavam
arquivados no Youtube e que o sítio oficial da Instituição apenas divulgava
via Iinks.
Presente esse cenário, entendo que não há como fazer
paralelo entre as duas situações.
4.5 Solução do caso: considerações
Como já dito nas PreIiminares /entendo que o § 40 do art. 73 da
Lei n° 9.504197 apresenta duas part

' isti9ts. A primeira voltada à obrigação
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de fazer: suspender a conduta vedada. A segunda voltada á aplicação da
pena.
Em regra, sabe-se que as mesmas pessoas - jurídicas ou
naturais - findam por ser responsáveis pelas duas cominações.
Isso não ocorre sempre, especialmente nesses casos a
envolver propagandas veiculadas na internet.
Por exemplo, como os provedores de acesso não têm controle
prévio do que é postado, eles não são os responsáveis diretos por veiculações
indevidas. Entretanto, é bem possível que, incluídos no polo passivo de alguma
representação, tenham a obrigação de contribuir para a suspensão da conduta
vedada, especialmente quando o prejudicado não sabe quem seria o
responsável direto.
No caso dos autos, parece-me que o mais adequado seria
impor ao Presidente do Banco a responsabilização pela suspensão definitiva
das veiculações, sem, entretanto, impor-lhe qualquer multa, pois, antes do
ajuizamento do feito, não sabia das irregularidades.
Numa reflexão mais técnica, o próprio Banco deveria figurar no
polo passivo, uma vez que seria, como pessoa jurídica, o responsável pela
veiculação. Sucede que, tendo em vista o princípio da celeridade, e que o
próprio Presidente do Banco se apresentou nos autos para cumprir com o
provimento liminar, a solução mais adequada para o caso seria entender que
aquele Executivo encampou pessoalmente a responsabilidade pela suspensão
da conduta vedada, enquanto dirigente máximo da Instituição.
Com essas considerações, voto:
a) pela extinção do feito sem resolução do mérito em relação
aos Representados Dilma Rousseff, Michel Temer e Thomas Timothy
Traumann, por ilegitimidade passiva;
b) pela procedência parcial dos pedidos, para, confirmando a
liminar em maior extensão, determinar que o Presidente do Banco do Brasil
efetive não apenas a retirada da logomarca
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mas também imponha a obrigação de suspender definitivamente as
veiculações por qualquer forma.
c) pela Improcedência do pedido de aplicação de multa em
relação ao Presidente do Banco do Brasil.
É como votoJ,
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EXTRATO DA ATA

Rp n° 817-70.2014.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Representante: Coligação Muda Brasil (Advogados: José Eduardo
Rangel de Alckmin e outros). Representada: Duma Vana Rousseff
(Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros). Representado:
Michel Miguel Elias Temer Lulia (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da
Silva e outros). Representado: Aldemir Bendine (Advogados: Emy Kadma Silva
Sobral Ganzert e outros). Representado: Thomas Timothy Traumann
(Advogada: Advocacia-Geral da União).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a representação quanto a Aldemir Bendine, para confirmar a
liminar, em maior extensão, mas sem aplicação de multa, e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, no tocante aos demais representados, nos
termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes a Ministra
Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João Otávio
de Noronha, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercício, Roberto Luís Oppermann
Thomé. Registradas as presenças dos Drs. Arnaldo Versiani, Emy Kadma Silva
Sobral Ganzert e José Roberto Peixoto, advogados dos representados.

SESSÃO DE 10.10.2014.

