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ELEIÇÕES 2014- REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, 1, III e VI, b, DA LEI 9.504/97.
NOTÍCIA VEICULADA EM SITIO MANTIDO POR
EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO VEDADO. MERO
CARÁTER INFORMATIVO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ALEGADA PELO
REPRESENTADO THOMAS TIMOTHY TRAUMANN.
REJEITADA.

1. O pedido é certo, bem como a causa de pedir
compreensível, estando devidamente embasada no
art. 73, incisos 1, II e VI, b, da Lei das Eleições, ao
argumento de suposta utilização da página mantida na
internet pelos Correios para fins eleitorais. Além disso,
dos fatos narrados decorre conclusão lógica, pois não se
verifica dissociação entre o pedido e a causa de pedir.
Portanto, o disposto no art. 295 do CPC foi integralmente
atendido.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
REPRESENTADOS DILMA VANA ROUSSEFF, MICHEL
TEMER E THOMAS TIMOTHY TRAUMANN. ACOLHIDA. (
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Com base na Teoria da Asserção, a petição inicial
deve indicar fundamento mínimo para que, em abstrato,
se admita o conhecimento dos beneficiários sobre
determinada propaganda irregular. Precedentes.
Muito embora a coligação representante afirme que os
dois primeiros e o quarto representados são responsáveis
pela notícia veiculada no site dos Correios, tem-se que
não houve a necessária e suficiente demonstração, por
meio de descrição fática na inicial, do liame entre a
conduta apontada como vedada e os citados
representados.
DO EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO
REPRESENTADO WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA
Segundo o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, não há falar em conduta vedada (art. 73 da Lei
das Eleições) na hipótese em que a notícia veiculada no
portal de órgão da administração pública possui conteúdo
meramente informativo. Precedente.
Na espécie, a nota publicada pelos Correios em sua
página na internet não tem o condão de causar o
pretenso desequilíbrio na disputa eleitoral. O que se
percebe, bem verdade, é apenas a veiculação de uma
nota de esclarecimento, com caráter informativo, por meio
da qual a empresa defende a própria imagem, à vista das
suspeitas lançadas pelo então candidato a Presidente da
República, Senador Aécio Neves, a respeito de supostas
irregularidades na realização de serviços postais relativos
à distribuição de material de campanha.
Não se verifica, portanto, a realização das condutas
vedadas descritas no art. 73, 1, III e VI, b, da Lei
n° 9.504/97, haja vista a inexistência do uso de bens da
administração pública ou a utilização dos serviços de
seus empregados em benefício de candidatos, partido
político ou coligação, tampouco se evidencia a
publicidade institucional em período vedado.
Processo extinto sem resolução do mérito em relação
aos representados DILMA ROUSSEFF, MICHEL TEMER
e THOMAS TIMOTHY TRAUMANN, por ilegitimidade
passiva; e, quanto ao representado WAGNER PINHEIRO
DE OLIVEIRA, representação julgada improcedente.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação aos
s
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representados DUma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia e
-

Thomas Timothy Traumann, e julgar improcedente a representação no tocante
ao representado Wagner Pinheiro de Oliveira, nos termos do voto da relatora.
Brasília, 17 de dezembro de 2015.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, cuida-se de representação ajuizada pela
COLIGAÇÃO MUDA BRASIL (PSDB, PMN, SD, DEM, PEN, PTN, PTB, PTC e
PTd013), com pedido de liminar, em desfavor de DILMA VANA ROUSSEFF e de
MICHEL TEMER, à

época, candidatos aos cargos de Presidente e

Vice-Presidente da República pela Coligação Com a Força do Povo
(PT, PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PCdoB e PRB); de WAGNER PINHEIRO
DE OLIVEIRA, Presidente dos Correios; e de THOMAS TIMOTHY TRAUMANN,
Ministro da Secretaria de Comunicação Social, com fundamento no art. 73,
incisos 1, III e VI, alínea b, da Lei das Eleições, por suposta irregularidade na
utilização da página de internet mantida pelos Correios.
Noticiou a peça vestibular a existência de um Iink, na página
inicial do site dos Correios (http://www.correios.com.br/para-voce), no espaço
reservado às notícias, localizado no canto inferior direito, com o título "Correios
decide (sic) processar senador AÉCIO NEVES por ofensas à imagem da
empresa" (fI. 4), com o seguinte teor (fls. 4-5):
Correios decide (sic) processar senador Aécio Neves por
ofensas à imagem da empresa
Os Correios ingressarão na próxima segunda feira com medidas, na
Justiça Comum, contra o candidato à Presidência da República
Aécio Neves e a coligação de partidos políticos que o apoiam.
Desde o dia 20 de setembro, o senador tem declarado a imprensa
que os Correios teriam cometido crime eleitoral por não terem
distribuído material de campanha de candidato de sua coligação. Os
Correios reafirmam que não existiu qualquer irregularidade na
distribuição de objetos postais de seus clientes relacionados aos
fatos mencionados pelo candidato.
Todas as reclamações pontuais sobre problemas de entrega
passaram pelos procedimentos regulares para sua solução. A
empresa já apresentou provas documentais da regularidade de suas
atividades, inclusive em entrevista coletiva da Diretoria Executiva dos
Correios na quinta-feira (2).
Apesar de todos os esforços da empresa de esclarecer ao cliente
específico e a sociedade em geral que não existiu nenhuma
irregularidade na distribuição de objetos postais referente ao citado

Rp no 1600-62.2014.6.00.0000/DE

5

candidato, este tem insistido em atribuir aos Correios a prática de
crime eleitoral, o que não é verdade.
Visando preservar sua boa reputação no mercado, perante seus
clientes e a sociedade brasileira, os Correios decidiram processar o
senhor Aécio Neves e sua coligação partidária. A empresa espera
com essa decisão reparar os danos que sua imagem vem sofrendo e
distanciar seus interesses institucionais do debate eleitoral.

Sustentou a Representante que a utilização da página para
veicular tal matéria configuraria "uso de bens e serviços de Órgão público para
fins eleitorais, além de representar propaganda institucional em período
vedado" (fI. 6).
Asseverou que o conteúdo da notícia veiculada estaria
relacionado a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada
contra os Representados, com o fim de apurar suposto abuso de poder
político, consubstanciado em distribuição de propaganda eleitoral da candidata
Duma Rousseff pelos Correios.
Sustentou que os Representados teriam incorrido nas
seguintes vedações, previstas no art. 73 da Lei n° 9.504/97:
inciso 1: na medida em que "a utilização do sítio dos
Correios para beneficiar a candidatura da representada ( ... ) importa em cessão
de bem pertencente à Administração Pública em prol de campanha da
candidata à reeleição" (fl. 7);
inciso III: pois o sítio "é alimentado por se,vidores
contratados pelas Correios" (fi. 7); e
inciso VI, alínea b: porque, nos três meses anteriores às
eleições, a página dos Correios "não poderia tratar de assuntos que refogem à
publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado"
(fI. 8).
Asseverou que a conduta questionada afetaria a igualdade de
oportunidades entre os candidatos em pleitos eleitorais, pois nem todos
dispõem dos mesmos meios.
No tocante à composição do polo passivo desta ação,
sustentou ser a então candidata a Presidente da República Dilma Rousseff
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legitimada, porquanto, sendo a mandatária maior, não poderia desconhecer a
-

iniciativa dos Correios. E, de qualquer forma, seria beneficiária da conduta, "na medida em que a notícia desqualifica perante os eleitores a imputação de
abuso que lhe foi endereçada pelos seus contendores" (fI. 10).
Da mesma forma, prossegue a Representante, o candidato a
Vice-Presidente da República também teria se beneficiado da suposta
ilegalidade.
Assinalou que a responsabilidade do Presidente dos Correios,
Wagner Pinheiro de Oliveira, estaria demonstrada pelo próprio conteúdo da
matéria, pois teria ele deliberado "a respeito da medida a ser tomada pela
Empresa em relação ao tema" (fi. 10).
Apontou também como responsável o Ministro da Secretaria
de Comunicação Social, Thomas Timothy Traumann, a quem competiria a
"supei'visão de toda a atividade de comunicação da Administração Federaf'
(fI. 10), por entender ser evidente sua anuência para a postagem e
permanência da notícia no referido site.
Nesse contexto, afirmando haver transgressão à lei, a
Representante pugnou pela imposição das sanções previstas nos parágrafos
do art. 73 da Lei das Eleições e pela cominação de multa em seu grau máximo
a todos os Representados, considerada a "renitência da campanha da primeira
representada" ( fI. 10).
Requereu a concessão de medida liminar, para que fosse
determinada a imediata retirada da aludida notícia da página dos Correios e,
ao final, a procedência da representação, "para ser reconhecida a ilegalidade
do link veiculado por via do site dos Correios, aplicando-se aos requeridos as
sanções previstas no ad. 73 da Lei n° 9.504/97 (fI. 12).
Pela decisão de fls. 2 1-27, o e. Ministro TARCISIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, em substituição eventual ao então relator e. Ministro
HERMAN BENJAMIN, concedeu a liminar requerida, determinando a remoção
da notícia do sítio eletrônico dos Correios até decisão final da representação.

\\X1\4
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Devidamente notificados, os Representados apresentaram
defesa.
Na peça de fls. 35-46, Thomas Timothy Traumann suscita a
preliminar de ilegitimidade passiva e requer a extinção do processo sem
resolução do mérito, ao argumento de que não se aponta, nos autos, qualquer
"ação concreta ou ato administrativo, revestido da necessária formalidade,
relacionado à prévia aprovação e divulgação da publicidade objeto da
representação" (fI. 37). Assegura que, ao contrário, "tomou todas as
providências necessárias para evitar que qualquer publicidade institucional
fosse divulgada a partir do dia 5.7.2014" (fi. 37).
Suscita ainda a inépcia da petição inicial, sob a alegação de
haver incoerência entre a narração dos fatos e a conclusão, pois, apesar de
não lhe ser atribuida ação direta ou ato relacionado à publicidade, a
Representante imputa-lhe responsabilidade pela divulgação, bem como requer
sua condenação à penalidade prevista no art. 73 da Lei das Eleições.
No mérito, defende a impossibilidade de condenação sem o
devido suporte probatório, imputando-se ao Ministro da Comunicação Social
responsabilidade de forma objetiva pela veiculação da publicidade em questão.
O Representado Wagner Pinheiro de Oliveira, em sua defesa
(fls. 52-72), discorre sobre a forma de atuação dos Correios e sustenta que
não houve "abuso ou ilegalidade na veícuiação da matéria no site institucional,
pois a matéria visou, exclusivamente, prestar esclarecimentos necessários
para prese,var a honra e a imagem dos Correios, não causando qualquer
desequilíbrio na disputa do pleito, tampouco prejuízo ao candidato do PSDB"
(fI. 68).
Os Representados DUma Vana Rousseff e Michel Temer, em
defesa conjunta (fls. 155-159), defendem a ausência de prova quanto ao seu
envolvimento no fato alegado na inicial, o que autorizaria sua exclusão da lide
ou a improcedência da representação em relação a eles. Citam, nesse sentido,
o julgamento da Representação n° 817-70, por este Tribunal Superior.
Apontam, ainda, que o art. 73, § 80, da Lei n° 9.504/97, "para
fins de aplicação de sanções, impõe a verificação subjetiva de eventual
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benefício, e não objetiva, ao aludir a 'partidos, coligações e candidatos que
-

-

delas se beneficiarem" (fI. 158).

-

Em despacho de fI. 162, o então relator e. Ministro HERMAN
BENJAMIN deu por encerrada a instrução probatória, facultando às partes a
apresentação de alegações finais e determinando o envio dos autos ao
Ministério Público para manifestação.
Apresentadas as razões finais pelos representados, nas quais
foram reiteradas as manifestações anteriores (fls. 167-1 85).
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela improcedência da
representação, em parecer assim ementado (fI. 189):
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. USO DO SÍTIO ELETRÔNICO DE
EMPRESA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESIDENTE
E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DO MINISTRO DA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR
ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
Preliminar de ilegitimidade passiva da Presidente e
Vice-Presidente da República e do Ministro da Secretaria de
Comunicação Social reconhecidas. Não constam no feito elementos
mínimos a extrair a legitimidade dos representados. Malgrado a
análise das condições da ação serem realizadas de modo abstrato,
sem necessidade de se imiscuir no mérito da causa, certo é que a
petição inicial tem que demonstrar, ainda que minimamente, o nexo
entre o direito material controvertido e os representados, a fim de
estabelecer uma relação jurídico processual circunstância esta que
não foi observada pela Representante.
-

A propaganda institucional tem respaldo no artigo 37, § lO, da
Constituição da República, a qual dispõe que "a publicidade dos
atos, programas, obras, selviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos."
A mensagem veiculada não possui natureza de publicidade
institucional, tendo em vista que dela não se extrai tentativa de
exposição de produtos e serviços dos Correios, tampouco promoção
pessoal de atos do Governo Federal, O conteúdo impugnado, longe
de uma vertente publicitária, reveste-se de mero caráter informativo,
almejando-se preservar a imagem da empresa pública, diante de
fato amplamente explorado pela imprensa nacional.
Inexistência de conduta vedada, vez que não há cessão de bens
pertencentes à administração (inciso 1), ou de servidor público e

À~

Rp no 1600-62.2014.6.00.0000/DE

utilização de seus serviços (inciso III), em benefício de candidatos,
partidos ou coligações. Tampouco, constata-se veiculação de
publicidade institucional (VI, alínea "b"). Atipicidade do fato à luz da - legislação eleitoral.
S. Parecer por que seja julgada improcedente a representação.
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
(relatora): Senhor Presidente, passo, de início, ao exame das preliminares.
Da alegada inépcia da inicial
Não há falar em inépcia da peça inicial alegada pelo
Representado Thomas Timothy Traumann sob o fundamento de que "da
narração dos fatos, não é possível extrair a conclusão" (fI. 38).
Do exame da inicial, evidencia-se que o pedido é certo, bem
como a causa de pedir compreensível, estando devidamente embasada no
art. 73, incisos 1, II e VI, b, da Lei das Eleições, ao argumento de suposta
utilização da página mantida na internet pelos Correios para fins eleitorais.
Além disso, dos fatos narrados decorre conclusão lógica, porquanto não se
verifica dissociação entre o pedido e a causa de pedir.
Desse modo, afasto a prefacial de inépcia da inicial, posto que,
a meu ver, o disposto no art. 295 do CPC foi integralmente atendido.
Da ilegitimidade ad causam de Duma Vana Rousseff, Michel Temer e
Thomas Timothy Traumann
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelos
representados Duma Vana Rousseff, Michel Temer e Thomas Timothy
Traumann, merece guarida.
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Da análise do caso, verifico que a coligação representante,
conquanto afirme a responsabilidade de cada um dos representados, - não demonstra suposto envolvimento de Duma Vana Rousseff, Michei Temer e
-

Thomas Timothy Traumann com a prática apontada como ilícita.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a legitimidade da parte [ ... ] define-se à luz da narrativa formulada pelo
autor, de acordo com os fatos alegadamente constitutivos do seu direito"
(AgRg no AREsp 205533/SP, Rei. Ministro CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma, DJE 8.10.2012).
Na mesma linha, este Tribunal Superior, ao examinar situação
semelhante à descrita nestes autos, por ocasião do julgamento da
Representação n° 817-70IDF, da lavra do e. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJE 23.10.2014, assentou, com base na Teoria da Asserção, que a petição
inicial deve indicar fundamento mínimo para que, em abstrato, se admita o
conhecimento dos beneficiários sobre determinada propaganda irregular.
Transcrevo trecho do voto proferido pelo e. Ministro:
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 diretamente.
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.
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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. - -A notícia tida por irregular foi veiculada no sítio oficial dos
Correios que, por ser empresa pública integrante da administração indireta da
União, não tem suas atividades rotineiras acompanhadas por autoridades tais
como Presidente e Vice-Presidente da República, tampouco pelo Ministro das
Comunicações.
Assim, não obstante a alegação da coligação
representante de que os dois primeiros e o quarto representados são
responsáveis pela notícia veiculada no site dos Correios, tem-se que não
houve a necessária e suficiente demonstração, por meio de descrição
fática na inicial, do liame entre a conduta apontada como vedada os
citados representados.
Na ausência de indícios suficientes a vincular Dilma Rousseff,
Michel Temer e Thomas Timothy Traumann às condutas apontadas como
ilícitas, acolho suas preliminares de ilegitimidade passiva para, quanto a estes
representados, extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 267, inciso VI, do
CPC).
4. Do mérito
Quanto ao representado Wagner Pinheiro, de Oliveira, entendo
que este possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, pois,
na condição de Presidente dos Correios, é conhecedor das atividades
rotineiras daquela empresa pública. Assim, passo a examinar seu eventual
conhecimento ou participação na prática descrita nos autos como ilícita.
Ao apreciar o pedido de liminar, o e. Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, em substituição eventual ao então relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, assinalou (fls. 24-27):
Aprecio a liminar, concedendo-a.
A regra de impessoalidade, descrita no ad. 37, § 10, do texto
constitucional, tem claros reflexos na seara eleitoral.
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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 de previsão contida
no art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n° 9.504/97, erigida em prol da
promoção de equilíbrio na disputa eleitoral.

- - --

De acordo com o balizado magistério de Pedro Roberto Decomain1,
o dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva, isto é, não é
vedada apenas a autorização da publicidade institucional, mas sim,
na realidade, a própria veiculação da publicidade. Para o autor, o
preceito legal faz duas ressalvas, verbis:
( ... ) A primeira, da propaganda institucional relativa a produtos
e serviços que tenham concorrência no mercado. As entidades
da Administração Pública indireta, em particular as sociedades
de economia mista e empresas públicas, estas podem fazer
propaganda institucional relativa aos produtos que vendam, ou
as serviços que prestem, desde que estes tenham
concorrência no mercado. Entes da Administração indireta que
vendam produtos ou prestem serviços em regime de monopólio
(como, por exemplo, a Petrobrás, em relação a pesquisa, lavra
e refino de Petróleo), não podem, nos três meses que
antecedem o pleito, fazer propaganda institucional que diga
respeito, direta ou indiretamente, a essas atividades. A
segunda ressalva contida no dispositivo é a da publicidade
destinada a atender grave e urgente necessidade pública. Esta
deve, porém, ser reconhecida pela Justiça Eleitoral, o que a
seu turno significa que tal publicidade deve ser por ela
autorizada. Ocorrerá a hipótese, por exemplo, se for
necessária publicidade pública para orientação aos atingidos
por alguma calamidade pública, ou para a realização de
campanha de vacinação urgente, destinada a prevenir mal que
de modo epidêmico ameace alastrar-se. Nessas hipóteses a
publicidade não poderia mesmo ser vedada. Mas a situação de
gravidade e também de urgência deve ser analisada
previamente pela Justiça Eleitoral. Se a publicidade for da
União, ou entidade da Administração indireta por ela criada, a
autorização caberá ao Tribunal Superior Eleitoral; se a
publicidade for de Estado ou do Distrito Federal, a autorização
caberá ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Finalmente,
se a publicidade for de âmbito municipal, a autorização para
ela, nos três meses anteriores ao pleito, caberá ao Juízo
Eleitoral de primeira instância que abranja o Município
interessado.
Márlon Reis2, de sua vez, ao interpretar o texto legal, ensina que:
A utilização de campanhas publicitárias custeadas pelo Poder
Público pode ter por meta a criação de estados psicológicos
propícios à difusão da imagem do dirigente público como
alguém capaz de alcançar realizações. Esse estado mental,
fruto de propaganda indevida, concede a seu beneficiário
condições privilegiadas de disputa, reforçando a ideia da força
1
2

Eleições: (comentários à Lei n° 9.504/97). 2a Edição. São Paulo: Dialética, 2004, p. 357.
Direito Eleitoral Brasileiro. Brasilia: Alumnus, 2012, p. 384-385.
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de sua campanha e transmitindo ao eleitor comum o receio de
optar por candidaturas fadadas ao insucesso.
Por isso a norma proíbe a publicidade de programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos, com exceção dos
que dependam de propaganda para favorecer sua
concorrência no mercado, tal como ocorre com os produtos
industriais decorrentes de intervenção do Estado no domínio
empresarial. Outra exceção refere-se a transferências
realizadas com o propósito de permitir o enfrentamento de
situações emergenciais, de perigo ou de calamidade pública.
Para o mesmo autor, "realizada a publicidade vedada, não se há de
perquirir sobre a intensidade dos efeitos produzidos por ela no
tocante ao resultado da eleição", já que "a lei torna defesa a simples
conduta, presumindo-se (praesumpio iuris et de iuris) a
superveniência da quebra da isonomia entre os pretendentes ao
mandato".
Tem-se, então, que, a fim de evitar prejuízos econômicos para a
Administração Pública, o art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, retira do âmbito da proibição de publicidade institucional,
no período crítico, a propaganda "de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado". E, para não prejudicar a coletividade,
permite que, "em caso de grave e urgente necessidade pública",
possa a Justiça Eleitoral, formalmente, autorizar a "publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta". Encaixam-se na
última ressalva, assim, campanhas de vacinação obrigatória para
contenção de epidemias, de mobilizações contra queimadas etc.
No caso dos autos, em linha de princípio, não estão presentes as
ressalvas legais. É dizer: (i) não se está diante de propaganda de
produtos e serviços com concorrência no mercado e (ii) não se está
diante de situação que denote grave e urgente necessidade pública.
Também não há notícia de autorização da Justiça Eleitoral.
Ainda que se esteja "tecnicamente" diante de uma notícia, impossível
negar tenha a mesma impacto eleitoral, mormente diante da
proximidade do segundo turno das eleições. Inoportuna, assim, sua
veiculação em site institucional.
Ao julgar a Rp n° 3807-73, ReI. Mm. Marco Aurélio, o Tribunal
Superior Eleitoral rechaçou a utilização de site institucional - naquele
caso, o do Ministério da Integração Nacional - para a realização de
"réplica eleitoral", sobre crítica relacionada à demora na conclusão
das obras do Rio São Francisco. Na oportunidade, tive oportunidade
de explicitar que:
( ... ) a matéria requer equacionamento à luz da noção precisa
de impessoalidade, especificamente à luz de um de seus
vícios, que é o chamado partidarismo.
Tenho que essa noção de impessoalidade, no texto
constitucional, ora assume a estrutura de uma regra, ora
assume a de um princípio. O artigo 37, § 11, do Texto
Constitucional, assume estrutura de regra e se aplica, portanto,
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na base do tudo ou nada. O artigo 73, VI, alínea b, da
Lei 9.504197, dá concretude ao artigo 37, § 10, do Texto
Constitucional e, a meu ver, deve ser aplicado também porinteiro. As ressalvas previstas correm à conta da autorização
que pode ser solicitada à Justiça Eleitoral.
Creio, com convicção, que a utilização de um site oficial para
uma réplica de natureza política, no período crítico - e a lei não
faz ressalva quanto aos tipos de publicidade que podem ser
veiculadas nesse período -, não se encaixa especificamente
nessa ressalva.
Presente, pois, a fumaça do bom direito.
O perigo da demora, de sua vez, repousa no fato de que a
permanência da notícia no site dos Correios pode agravar, em tese,
os danos ocasionados pela conduta, comprometendo-se o esperado
equilíbrio do certame.
Assim, pelo menos no campo do exame (não exaustivo), que é
próprio dos provimentos relacionados às tutelas de urgência, creio
não haver suporte legal para a permanência da notícia inquinada de
ilegal, neste período crítico.
Forte em tais considerações, sem prejuízo de reflexão mais
verticalizada após o crivo do contraditório, CONCEDO A LIMINAR
para determinar aos Representados que retirem, imediatamente.
a notícia impugnada na peça vestibular do sítio eletrônico dos
Correios, até decisão final da representação.
Como se verifica da decisão, o e. Ministro entendeu, naquele
momento, às vésperas dos segundo turno das eleições, que seria mais
prudente determinar a retirada da notícia impugnada do sítio eletrônico dos
Correios, para prevenir eventual prejuízo ao equilíbrio do certame.
Todavia, após examinar de forma mais aprofundada a questão,
sobretudo após o contraditório, convenci-me de que a notícia objeto desta
representação possui caráter meramente informativo consistente em nota de
esclarecimento, muito embora a coligação representante afirme ter havido "uso
de bens e serviços de órgão público para fins eleitorais, além de representar
propaganda institucional em período vedado" (fI. 6).
A norma legal que fundamenta esta representação - art. 73, 1,
III e VI, b, da Lei n° 9.504/97 - tem como propósito impedir que agentes
públicos, utilizando-se da máquina governamental, realizem condutas que, por
presunção legal, possam afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos nos pleitos eleitorais.
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Sobre o tema, este Tribunal Superior firmou compreensão
-- -

segundo a qual "as condutas do art. 73 da Lei n° 9.504/97 se configuram com a mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a

-

afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário comprovar a
potencialidade lesiva" (REspe 1429, Rela Ministra LAURITA VAZ,
DJE 11.9.2014).
Na hipótese dos autos, entretanto, não constato qualquer
ofensa ao indigitado dispositivo, pois a nota publicada pelos Correios em sua
página na internet não tem o condão de causar o pretenso desequilíbrio na
disputa eleitoral. O que se percebe, bem verdade, é apenas a veiculação de
uma nota de esclarecimento, por meio da qual a empresa defende a própria
imagem, à vista das suspeitas lançadas pelo então candidato a Presidente da
República, Senador Aécio Neves, a respeito de supostas irregularidades na
realização de serviços postais relativos à distribuição de material de
campanha.
A esse respeito, cito julgamento em que esta Corte Eleitoral
assentou a inexistência de condutas proibitivas delineadas no artigo 73 da
Lei das Eleições ao concluir pelo conteúdo meramente informativo de notícia
veiculada no portal de órgão da administração pública. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73 DA LEI N° 9.504/97. MINISTRO DE ESTADO. PALESTRA.
DESBORDAMENTO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.
PROSELITISMO ELEITORAL. SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL E USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA EM FAVOR
DOS
CANDIDATOS REPRESENTADOS.
PUBLICI DADE
INSTITUCIONAL DE ATOS DE GOVERNO EM PERÍODO VEDADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE DO
MINISTÉRIO. CARÁTER INFORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
Ministro de Estado que profere palestra, a convite, sobre tema
pertinente à sua área de atuação está no exercício regular de suas
funções institucionais.
In casu, a veiculação do fato no portal do Ministério teve apenas
caráter informativo, não configurando divulgação de atos de governo.
3. Inexistente qualquer prática, na conduta ora impugnada, a
enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos 1, II, III e VI, b, do
ad. 73 da Lei n° 9.504/97.

L—
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4. Representação julgada improcedente.
-

(Rp115629/1D1=, Rei. Ministro
DJE 13.11.2014)

ADMAR GONZAGA NETO,

Lançadas tais ponderações, concluo pela inexistência das
condutas vedadas descritas no art. 73, 1, lii e VI, b, da Lei n° 9.504/97, haja
vista que não se verificou o uso de bens da administração pública ou a
utilização dos serviços de seus empregados em benefício de candidatos,
partido político ou coligação, tampouco se evidencia, dos autos, a existência de
publicidade institucional em período vedado.
Diante do exposto:
declaro extinto o feito sem resolução do mérito em relação
aos representados DILMA ROUSSEFF, MICHEL TEMER e
THOMAS TIMOTHY TRAUMANN, por ilegitimidade passiva; e,
quanto ao representado WAGNER PINHEIRO DE
OLIVEIRA, julgo pela improcedência do pedido exposto na
representação.
A liminar concedida fica, portanto, sem efeito.
É como voto.

4--

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, eu nunca voto quando um colega pede vista, mas neste caso peço
vênia para acompanhar a eminente relatora.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

Rp n° 1600-62.2014.6.00.0000IDF. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Representante: Coligação Muda Brasil (Advogados:
José Eduardo Rangel de Alckmin e outros). Representada: DUma Vana
Rousseff (Advogados: Rodolfo Tnunetaka Tamanaha e outros). Representado:
Michel Miguel Elias Temer Lulia (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da
Silva e outros). Representado: Thomas Timothy Traumann (Advogada:
Advocacia-Geral da União). Representado: Wagner Pinheiro de Oliveira
(Advogados: Pedro Gomes Miranda e Moreira e outros).
Usou da palavra pela representante, o Dr. Eduardo Alckmin;
pelos representados Dilma Rousseff e Michel Temer, o Dr. Arnaldo Versiani;
pelo representado Thomas Timothy Traumann, o Dr. José Roberto da Cunha
Peixoto e, pelo representado Wagner Pinheiro de Oliveira, o Dr. Pedro Gomes
Miranda e Moreira.
Decisão: Após os votos da Ministra relatora e do Ministro
Herman Benjamin, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em
relação aos representados Duma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer
Lulia e Thomas Timothy Traumann, e julgando improcedente a representação
no tocante ao representado Wagner Pinheiro de Oliveira, antecipou o pedido
de vista o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes a Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Herman
Benjamin, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 10.3.2015.
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VOTO-VISTA (vencido)

O SENHOR

MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor

Presidente, trata-se de representação com pedido de liminar formalizada pela
Coligação Muda Brasil (PSDB/PMN/SD/DEM/PEN/PTN/PTB/PTC/PTd0B)
contra Dilma Vana Rousseff e Michel Temer, então candidatos aos cargos de
presidente e vice-presidente da República, respectivamente; Wagner Pinheiro
de Oliveira, presidente dos Correios; e Thomas Timothy Traumann, ministro da
Secretaria de Comunicação Social, por suposta conduta vedada em página da
Internet mantida pelos Correios, violando o art. 73, incisos 1, III e IV, alínea b,
da Lei n° 9.504/1 997.
Alegou a coligação representante que os representados, ao
publicarem a notícia vergastada (fls. 4-5), hostilizando uma AIJE ajuizada
contra os representados, utilizaram-se da aludida página eletrônica para atacar
o Senador Aécio Neves, então candidato da coligação, e favorecer, por
consequência, a candidata Dilma Rousseff.
Asseverou que "a finalidade da 'notícia' estampada no sítio
eletrônico referido serve precipuamente ao debate eleitoral, assumindo um
contraditório próprio do processo eleitoral, utilizando a força da máquina
administrativa para tirar a credibilidade da imputação formulada contra os
representados perante a Justiça Eleitoral" (fl. 6). Afirmou que se tratava,
portanto, de "uso de bens e serviços de órgão público para fins eleitorais, além
de representar propaganda institucional em período vedado" (fI. 6).
Apontou que "a utilização do sítio dos Correios para beneficiar
a candidatura da representada, desqualificando a imputação deduzida contra
os representados, importa em cessão de bem pertencente à Administração
Pública em prol de campanha à reeleição, caracterizando violação do inciso 1
do art. 73 - [da Lei n° 9.504/1 997]" (fI. 7).
Aduziu, ademais, que "o sítio é alimentado por servidores
contratados pelos Correios, o que, igualmente, implica a cessão vedada pelo
inciso 111 do mesmo dispositivo" (fI. 7).
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Arguiu que seria nítido "o conteúdo irregular da mensagem
- -

postada na página dos Correios, que, nos três meses anteriores à eleição, não
poderia tratar de assuntos que refogem à publicidade de produtos e serviços

-

que tenham concorrência no mercado", salientando que esse "procedimento é
proscrito pelo disposto no inciso VI, alínea 'b', do citado art. 73 da
Lei n° 9.504/97" (fI. 8).
Sustentou que "a conduta dos representados é apta a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos em pleitos eleitorais, pois não
dispõem [sic] a representante dos mesmos meios - site de órgão público para expor suas razões e os fundamentos pelos quais está convicto de que os
Correios foram utilizados de forma abusiva em favor da candidatura da atual
Presidente da República" (fI. 9).
Afirmou que a presidente da República deveria figurar no polo
passivo da demanda, "porquanto, sendo a mandatária maior da República, não
se pode imaginar que desconheça a iniciativa dos Correios" (fls. 9-10).
Assinalou, ainda, que essa representada seria beneficiária na
situação, visto que a notícia desqualificaria a AIJE endereçada a ela. Da
mesma forma, suscitou que o candidato à vice-presidência, Michel Temer, se
beneficiara da prática impugnada (fls. 11-12).
Disse que o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, deveria
ser responsabilizado por ter deliberado "a respeito da medida a ser tomada
pela Empresa em relação ao tema" (fI. 10).
Argumentou que também seria responsável pela irregularidade
o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Timothy Traumann,
porque o acompanhamento das atividades de comunicação da Administração
Federal seria de sua competência, "sendo evidente que a postagem da notícia
e a permanência da mesma no site contou (e conta) com sua permissão"
(fI. 10).
O Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, em substituição ao
Ministro Herman Benjamin, deferiu o pedido de liminar às fls. 21-27.
Em defesa, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, Thomas Timothy Traumann (fls. 35-46), alega:
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a sua ilegitimidade passiva, pois não haveria nenhum
apontamento de ação concreta ou ato administrativo "revestido
da necessária formalidade, relacionado à prévia aprovação e
-

-

-

divulgação da publicidade objeto da representação" (fI. 37);
inépcia da inicial, ao argumento de que nãõ se poderia
extrair nenhuma conclusão concreta com base nos fatos
trazidos pela coligação representante e que a exordial afirmou
a responsabilidade do ora representado pela divulgação da
notícia irregular, sem atribuir a ele, todavia, qualquer ato
concreto ou relacionado à publicidade;
que no mérito não haveria nenhum nexo de causalidade
entre o Ministro Thomas Traumann e a conduta impugnada,
inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade dele sobre a
suposta irregularidade. Assevera que a representante se
limitou a supor a responsabilidade do ora representado, sem
fazer menção a nenhum dispositivo legal. Aduz, ainda, que não
foi apontado o "ato administrativo, revestido da necessária
formalidade, que efetivamente comprove que houve prévio
conhecimento e autorização por parte do Ministro Traumann
para divulgação da publicidade objeto desta representação"
(fls. 39-40);
que não existiria "relação hierárquica direta entre a SECOM
(Administração Direta Federal) e a Administração Indireta, na
qual se insere aquela Empresa Pública [Correios]" (fi. 40);
que "não há prova de responsabilidade ou prévio
conhecimento pelo Sr. Ministro da SECOM, de forma que
nenhuma razão tem a representante quando quer imputar ao
representado a responsabilidade pela prática de conduta em
desacordo com o art. 73, 1, III e VI, b, da Lei 9.504/97, não
merecendo a presente representação ser acolhida" (ti. 44);
vi) caso o TSE entenda haver responsabilidade do Ministro
Traumann pela prática de conduta vedada, dever-se-á aplicar
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somente multa ao requerido, que deverá ser fixada em seu
-

valor mínimo, obedecidos os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Cita precedente deste Tribunal nesse sentido
(fl. 44). Evoca, ainda, que a capacidade financeira das pessoas
físicas não pode ser comparada à das pessoas jurídicas
(fl. 45).
Wagner Pinheiro de Oliveira, então presidente dos Correios,
apresenta defesa, argumentando, primeiramente, que os Correios oferecem
licitamente serviços de mala direta para políticos e partidos, "que podem se
utilizar de tais serviços na realização de publicidade e propaganda dentro dos
ditames legais" (fl. 55).
Afirma que tais serviços se dividem em duas espécies: Mala
Direta Postal Básica e Mala Direta Postal Domiciliária, sendo esta a mais
utilizada pelos candidatos e pelos partidos políticos. Assinala, ainda, que esse
serviço é disponibilizado há anos pelos Correios, tendo sido utilizado por
diversas agremiações políticas e candidatos nas eleições de 2014.
Quanto à alegada falta de chancela dos Correios, esclarece
que, por muitas vezes, o candidato ou partido político produz o material na
gráfica e contrata a entrega nos Correios, que fornecem os dados e o número
do contrato. Porém, em diversas ocasiões, seria produzido sem a chancela dos
Correios, pois a reimpressão do material para se inserir o carimbo da empresa
seria muito onerosa (fl. 57). Destaca que, para solucionar tal problema, os
Correios editaram "normativa interna que permite a postagem sem chancela ou
sem CNPJ na chancela" (fl. 58). Ademais, argui, à fl. 60, que tal normativa
seria aplicada isonomicamente a qualquer candidato ou partido, "não havendo
que cogitar de favorecimento a qualquer partido ou candidato, tampouco de
desequilíbrio nas eleições" (fl. 61).
Sustenta que, quanto à suposta filmagem realizada em Minas
Gerais e veiculada na mídia, teria havido uma "interpretação distorcida da
realidade, fruto da má-fé de uma interpretação voltada para interesses próprios
políticos" (fl. 61). Assevera não haver comprovação da utilização ilícita de
pessoas, logística, equipamentos e infraestrutura dos Correios na campanha
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política de nenhum candidato, tendo sido devidamente remunerados todos os
serviços prestados.

- -

Diz que na referida reunião "não se utilizou das dependências
dos Correios e sem nenhuma vinculação com a empresa pública" (fi. 61),
havendo ocorrido "fora do horário de expediente do Representado" (fI. 62).
Ressalta, ainda, que o encontro foi aberto ao público e não se utilizou de
nenhum recurso público (fl. 62).
Salienta que não teria sido proferida nenhuma fala ou
manifestação na reunião atacada que pudesse representar influência dos
Correios sobre o certame político, alegando não ser razoável "atribuir condutas
ao Representado, por mera participação em reunião realizada fora do horário
de expediente, na condição de cidadão" (fi. 62).
Registra ter havido somente
[...] o lícito engajamento espontâneo e democrático daqueles
cidadâos, no caso, empregados dos Correios, que se reúnem
periodicamente para debater assuntos e campanhas políticas, pelo
seu nível de engajamento, no exercício da cidadania, sem qualquer
alusão ou mesmo utilização de equipamentos, bens móveis ou
imóveis, materiais ou serviços dos Correios, fora do horário de
expediente e fora de qualquer dependência dos Correios. (fls. 62-63)
Argumenta que a fala do candidato, utilizada como prova pelo
representante, fora interpretada distorcidamente para favorecer determinados
candidatos, "denegrindoa imagem e reputação ilibada dos Correios" (fI. 63).
Aponta que, a respeito do vídeo do carteiro entregando
material publicitário da campanha do Partido dos Trabalhadores (PT), não
haveria nenhuma ilegalidade no serviço prestado, uma vez que "faz parte do
rol de serviços oferecidos legalmente pelos Correios" (fl. 63). Relata que a
utilização desse vídeo se deu exclusivamente para fins de disputa política, por
meio da distorção da realidade. Cita precedente do TSE a fim de demonstrar a
irregularidade da utilização do vídeo para tais fins (fls. 64-65).
No mérito, o representado, então presidente dos Correios,
suscita:
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que os Correios exerceram um legítimo direito, pois a matéria
- -

tem caráter meramente informativo, sem favorecimento ou
prejuízo a nenhum candidato ou partido político;
que a atuação dos Correios se fundara na supremacia do
interesse público sobre o privado, "com prestação remunerada
de serviços para todos os partidos e políticos que se
interessassem pela contratação, respeitando aos

[sic]

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, constantes do artigo 37 da CF/88, [ ... ]
daí a necessidade de esclarecer a sociedade, mediante a
referida matéria, da lisura de seus atos e das medidas a serem
tomadas para tutelar sua honra e reputação" (fi. 67);
que a atuação dos Correios foi lícita, não havendo que falar
em abuso na veiculação da notícia ora impugnada, visto que
possuía natureza informativa. Afirma, ainda, não haver
"qualquer individualização de eventual conduta ilegal praticada
pelo Representado, o que viola inclusive o princípio da
presunção da inocência, impossibilitando o exercício do direito
constitucional da ampla defesa" (fi. 68). Menciona julgados
para respaldar sua tese (fis. 69-70).
Duma Vana Rousseff e Michel Temer apresentam sucinta
defesa, sustentando que a alegação da representante, segundo a qual eles se
teriam envolvido na irregularidade impugnada, seria "destituída de qualquer
mínimo de prova", o que acarretaria, conforme a jurisprudência deste Tribunal,
"a sua exclusão da lide ou a improcedência da répresentação em relação a
eles" (fi. 156).
Asseveram que não deveriam ter sido incluídos na qualidade
de responsáveis ou de beneficiários, "pois não está configurado nenhum
vínculo, por menor que seja, com a respectiva candidatura" (fi. 157). Assinalam
não ser a condição de candidatos à reeleição aos cargos de presidente e
vice-presidente da República suficiente para torná-los responsáveis ou
beneficiários de qualquer conduta praticada por empresa pública (fi. 157).
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Requerem, ao fim, a sua exclusão da lide, por ilegitimidade
passiva, ou que a representação seja julgada improcedente (fi. 158).
Nas alegações finais, Dilma Rousseff e Michel Temer (fI. 167),
Wagner Pinheiro de Oliveira (fls.168-179) e Thomas Timothy Tarmann (fI. 176)
reiteram os fundamentos apresentados em suas respectivas defesas.
Às fls. 178-185, a Coligação Muda Brasil apresenta suas
alegações finais.
A Procuradoria Geral Eleitoral opina pela improcedência do
pedido da representação.
Na sessão de 10.3.2015, a relatora, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, concluiu pela ilegitimidade de Dilma Rousseff, Michei Temer e
Thomas Timothy Traumann para figurarem no polo passivo da demanda, nos
seguintes termos:
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
legitimidade da parte [...] define-se à luz da narrativa formulada pelo
autor, de acordo com os fatos alegadamente constitutivos do seu
direito" (AgRg no ARE5p 2055331SP, Rei. Ministro CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJE 8.10.2012).
Na mesma linha, este Tribunal Superior, ao examinar situação
semelhante à descrita nestes autos, por ocasião do julgamento da
Representação n° 817-70/DF, da lavra do e. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJE 23.10.2014, assentou, com base na Teoria da
Asserção, que a petição inicial deve indicar fundamento mínimo para
que, em abstrato, se admita o conhecimento dos beneficiários sobre
determinada propaganda irregular [ ... ]
A notícia tida por irregular foi veiculada no sítio oficial dos Correios
que, por ser empresa pública integrante da administração indireta da
União, não tem suas atividades rotineiras acompanhadas por
autoridades tais como Presidente e Vice-Presidente da República,
tampouco pelo Ministro das Comunicações.
Assim, não obstante a alegação da coligação representante de
que os dois primeiros e o quarto representados são
responsáveis pela notícia veiculada no site dos Correios, tem-se
que não houve a necessária e suficiente demonstração, por
meio de descrição fática na inicial, do liame entre a conduta
apontada como vedada e os citados representados.
Na ausência de indícios suficientes a vincular Dilma Rousseff, Michel
Temer e Thomas Timothy Traumann às condutas apontadas como
ilícitas, acolho suas preliminares de ilegitimidade passiva para,
quanto a estes representados, extinguir o feito sem resolução do
mérito (art. 267, inciso VI, do CPC).
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Quanto ao representado Wagner Pinheiro de Oliveira, a
relatora decidiu:
[ ... ] convenci-me de que a notícia objeto desta representação possui
caráter meramente informativo consistente em nota de
esclarecimento, muito embora a coligação representante afirme ter
havido "uso de bens e serviços de órgão público para fins eleitorais,
além de representar propaganda institucional em período vedado"
(fl. 6).
A norma legal que fundamenta esta representação - art. 73, 1, III e
VI, b, da Lei n° 9.504/97 - tem como propósito impedir que agentes
públicos, utilizando-se da máquina governamental, realizem
condutas que, por presunção legal, possam afetar a igualdade de
oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais.
Sobre o tema, este Tribunal Superior firmou compreensão segundo a
qual "as condutas do art. 73 da Lei n° 9.504/97 se configuram com a
mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes
a afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário
comprovar a potencialidade lesiva" (REspe 1429, Rela Ministra
LAURITAVAZ, DJE 11.9.2014).
Na hipótese dos autos, entretanto, não constato qualquer ofensa ao
indigitado dispositivo, pois a nota publicada pelos Correios em sua
página na internet não tem o condão de causar o pretenso
desequilíbrio na disputa eleitoral. O que se percebe, bem verdade, é
apenas a veiculação de uma nota de esclarecimento, por meio da
qual a empresa defende a própria imagem, à vista das suspeitas
lançadas pelo então candidato a Presidente da República, Senador
Aécio Neves, a respeito de supostas irregularidades na realização de
serviços postais relativos à distribuição de material de campanha.
[..
Lançadas tais ponderações, concluo pela inexistência das condutas
vedadas descritas no art. 73, 1, III e VI, b, da Lei n° 9.504/97, haja
vista que não se verificou o uso de bens da administração pública ou
a utilização dos serviços de seus empregados em benefício de
candidatos, partido político ou coligação, tampouco se evidencia, dos
autos, a existência de publicidade institucional em período vedado.
Pedi vista dos autos.
Passo a votar.
1. Da conduta vedada
É incontroverso nos autos que a Empresa Pública Correios e
Telégrafos, em 4.10.2014, veiculou a seguinte notícia em seu sítio eletrônico:
"Correios decide processar senador Aécio Neves por ofensas à imagem da
empresa".
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Ao clicar na referida notícia, a página revelava o seguinte texto:
-Correios decide (sic) processar senador Aécio Neves por ofensas à - imagem da empresa
Os Correios ingressarão na próxima segunda feira [sic] com
medidas, na Justiça Comum, contra o candidato à Presidência da
República Aécio Neves e a coligação de partidos políticos que o
apoiam.
Desde o dia 20 de setembro, o senador tem declarado a [sic]
imprensa que os Correios teriam cometido crime eleitoral por não
terem distribuído material de campanha de candidato de sua
coligação. Os Correios reafirmam que não existiu qualquer
irregularidade na distribuição de objetos postais de seus clientes
relacionados aos fatos mencionados pelo candidato.
Todas as reclamações pontuais sobre problemas de entrega
passaram pelos procedimentos regulares para sua solução. A
empresa já apresentou provas documentais da regularidade de suas
atividades, inclusive em entrevista coletiva da Diretoria Executiva dos
Correios na quinta-feira (2).
Apesar de todos os esforços da empresa de esclarecer ao cliente
específico e a sociedade em geral que não existiu nenhuma
irregularidade na distribuição de objetos postais referente ao citado
candidato, este tem insistido em atribuir aos Correios a prática de
crime eleitoral, o que não é verdade.
Visando preservar sua boa reputação no mercado. Derante seus
clientes e a sociedade brasileira, os Correios decidiram
processar o senhor Aécio Neves e sua coligação partidária. A
empresa espera com essa decisão reparar os danos que sua
imagem vem sofrendo e distanciar seus interesses
institucionais do debate eleitoral. (Grifos nossos)
Conforme venho sustentando neste Tribunal, a propaganda
institucional constitui legítima manifestação do princípio da publicidade dos
atos da administração pública federal, desde que observadas a necessária
vinculação a temas de interesse público - como decorrência lógica do princípio
da impessoalidade - e as balizas definidas no ad. 37, § 10, da Constituição
Federal de 1988, segundo o qual
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Além disso, não se pode perder de vista que, enquanto a
propaganda partidária é um canal de aproximação entre partidos e eleitores,
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disponível a todas as agremiações registradas no Tribunal Superior Eleitoral, a
publicidade institucional é acessível aos órgãos da administração direta e
indireta, uma ferramenta cuja utilização com contornos eleitorais acarreta,
repito, também inequívoca violação da ideia de igualdade de chances entre os
contendores - candidatos -, entendida assim como a necessária concorrência
livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual fica
comprometida a própria essência do processo democrático.
Pois bem, com a edição da Emenda Constitucional n° 16/1 997,
que passou a permitir a reeleição dos chefes do Executivo, foi editada a
Lei n° 9.504/1 997, que no art. 73 veda inúmeras condutas "tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais"
(grifos nossos), ora proibindo no ano das eleições, ora restringindo nos três
meses antes do pleito.
Especificamente o art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições estabelece ser vedado nos três meses anteriores à eleição:
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.
A interpretação sistemática da referida norma, que busca
justamente tutelar a igualdade de chances na perspectiva da disputa
entre candidatos, leva à conclusão de que, no primeiro semestre do ano
da eleição, é autorizada a veiculação de publicidade institucional,
respeitados os limites de gastos dos últimos três anos ou do último ano,
enquanto, nos três meses antes da eleição, é proibida a publicidade
institucional, salvo quando: a) veicular publicidade de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado; b) situações que
envolvam grave e urgente necessidade pública, desde que assim definido
pela Justiça Eleitoral.
Com efeito, não se enquadrando a conduta em umas das
exceções legais, incide o agente público na vedada pelo art. 73, inciso VI,
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alínea b, da Lei n° 9.504/1997, sendo absolutamente desnecessário
perquirir qualquer finalidade eleitoral da conduta, pois esse requisito já
foi valorado pela legislação, exceto quando a própria norma exige uma
qualificação especial, como "fazer ou permitir uso promocional em favor
de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público" (inciso IV do referido artigo)3 (grifos nossos).

ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AIJE.
CONDUTA VEDADA. CONTRATACÃO DE SERVIDORES. APLICAÇÃO DE MULTA. FINALIDADE ELEITORAL.
DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO PELO ASSISTIDO. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE DA ASSISTENTE PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE RECURSO DO ASSISTIDO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.
A Corte de origem entendeu configurada a conduta vedada pelo inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/97, haja vista a
não demonstração do caráter excepcional abrigado pela alínea d do mencionado dispositivo. A alteração dessa
conclusão implicaria, efetivamente, o reexame de fatos e provas, o que não é permitido em sede de recurso especial
eleitoral, a teor das Súmulas nos 7/STJ e 279ISTF.
A configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei n° 9.504197 se dá com a mera prática de
atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas.
Falta legitimidade à assistente simples para interpor recurso, quando o assistido não manifesta vontade de recorrer.
Agravos regimentais desprovidos.
(AgR-Al n° 515-27/MG, reI. Mm. Luciana Lóssio, julgado em 25.10.2014 - grifos nossos)
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CASSAÇÃO DE REGISTRO DE VICEPREFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ERROS MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE. DECADÊNCIA. CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DA DIPLOMAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
DESVIO DE FINALIDADE E POTENCIALIDADE DEMONSTRADOS. CASSAÇÃO DO REGISTRO. JULGAMENTO
DE PROCEDÊNCIA ANTES DA DIPLOMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não se prestam para o fim de rejulgamento da lide (ED-AgR-REspe n° 26.195,
Rei. Mm. Fernando Gonçalves, DJE de 11.10.2008; ED-AgR-Ag 8.079, Rei. Min. Eros Grau, sessão de 5.8.2008;
ED-AgR-Ag 6.952, Rei. Min. Eros Grau, DJ de 19.8.2008). No caso, à guisa de apontar a ocorrência de supostos erros
materiais, evidencia o ora agravante, com a oposição dos embargos, apenas seu inconformismo com o exame das
provas produzidas nos autos, o que consubstancia mera pretensão de rediscussão dos fundamentos da causa e que
não se insere na função de referido recurso.
A ação de investigação judicial eleitoral pode ser ajuizada até a data da diplomação (ARO 1.466/RJ,
Rei. Mm. Ricardo Lewandowski, DJe de 25.6.2009; RP 628/DF, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
21.3.2003). Na presente hipótese, o vice-prefeito, ora agravante foi citado, por pedido expresso da Coligação autora
(fi. 415), em 19.11.2008 (fi. 416v), antes, portanto, da diplomação dos eleitos. Não há falar, pois, em consumação de
prazo decadencial.
O abuso do poder político ocorre quando agentes públicos se valem da condição funcional para beneficiar
candidaturas (desvio de finalidade), violando a normalidade e a legitimidade das eleições (Rei. Mm. Luiz
Carlos Madeira, ARO 718/DF, DJ 17.6.2005: Rei. Min. Humberto Comes de Barros, REspe 25.074/RS,
DJ 28.10.2005). Deve ser rechacada, na espécie, a tese de que, para a configuração do abuso de poder político,
seria necessária a menção à campanha ou mesmo pedido de apoio a candidato, mesmo porque o fato de a
conduta ter sido enquadrada pelo e. Tribunal a quo como conduta vedada evidencia, por si só, seu caráter
eleitoral subjacente.
Existe presunção de dano à regularidade das eleições relativamente às condutas previstas no art. 73 da
Lei n° 9.504/97 (RO 2.232/AM, Rei. Mm. Ricardo Lewandowski, DJe de 11.12.2009; AgR-Al 11.488/PR,
Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 30.11.2009).
S. A fim de se averiguar a potencialidade, verifica-se a capacidade de o fato apurado como irregular desequilibrar a
igualdade de condições dos candidatos à disputa do pleito, ou seja, de as apontadas irregularidades impulsionarem e
emprestarem força desproporcional à candidatura de determinado candidato de maneira ilegítima. A conclusão do
v. acórdão recorrido a respeito da potencialidade de a conduta não poder ser revista em sede de recurso especial em
vista dos óbices das Súrnulas 7ISTJ e 279/STF (AREspe 26.035/MG, Rei. Mm. Gerardo Grossi, DJ de 29.6.2007;
AgR-REspe 35.316/RN, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 5.10.2009).
A cassação do registro é possível quando o julgamento de procedência da AIJE ocorre até a data da diplomação
(RO 1.362/PR, Rei. Mm. José Gerardo Grossi, DJe de 6.4.2009; AgR-Al 10.963/MT, DJe de 4.8.2009 e
AgR-Al 10.969/MT, DJe de 4.8.2009, ambos Rei. Mm. Felix Fischer).
Agravo regimental não provido.
(AgR-Al n° 12.028/PA, reI. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 27.4.2010 - grifos nossos)
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Certo é, portanto, que o proveito eleitoral já está
- -

-

contemplado na norma, competindo ao magistrado apenas um juízo de
proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta.
Data vênia da relatora quando afirma que a "notícia objeto desta
representação possui caráter meramente informativo consistente em nota
de esclarecimento", pois se qualifica como forma de propaganda no sítio
da empresa, objetivando esclarecer a população sobre determinados
fatos imputados à empresa por clientes, o que, conforme demonstrado
anteriormente, não se enquadra na exceção "de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado" (grifos nossos).

Consoante decidiu o TSE, "a norma do art. 73, VI, b, da
Lei n° 9.504/97 veda toda e qualquer publicidade institucional nos três meses
anteriores à eleição, ainda que realizada de forma indireta, excetuando-se
apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela
Justiça Eleitoral", ressaltando, ademais, que "a mencionada regra proibitiva
não admite publicidade institucional, ainda que realizada sem ofensa
ao art. 37. § 10, da Constituição Federal, ou seia, mesmo que tenha
exclusivo caráter educativo, informativo ou de orientação social"

(REspe n° 21.171/GO, rei. Mm. Fernando Neves, julgado em 17.6.2004 - grifos
nossos).
Neste sentido a pacífica jurisprudência do TSE:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERÍODO
VEDADO. DESPROVIMENTO.
Conforme iurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "nos
três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à
publicidade institucional, independentemente de haver em seu
conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social
(art. 37, 4 11, da CF188), ressalvadas as exceções previstas em
lei" (AgR-REspe 447861SP, de minha relatoria, DJe de 23.9.201 4)

Agravos regimentais não providos.
(AgR-REspe n° 1440-90/PR, rei. Mm. João Otávio de Noronha,
julgado em 24.2.2015 - grifos nossos)

-
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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA (ART. 73, VI, b, DA LEI DAS
ELEIÇÕES). CARACTERIZAÇÃO. ILíCITO ELEITORAL QUE SE
APERFEIÇOA COM A MERA REALIZAÇÃO DO TIPO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE
LESIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.
A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97, qual
seja, veiculação de publicidade institucional nos três meses
anteriores ao pleito, reclama, para sua configuração, apenas e
tão somente a realização do ato ilícito, tornando-se
desnecessária a comprovação de potencialidade lesiva.
A prova exclusivamente testemunhal, quando inequívoca,
afigura-se elemento idôneo à formação da convicção do magistrado
para fins de caracterização da prática da conduta vedada encartada
no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
O reexame do arcabouço fático-probatório, que não se confunde
com o reenquadramento jurídico dos fatos, revela-se inadmissível na
estreita via do recurso especial eleitoral. Inteligência dos Enunciados
das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 208-71/RS, rei. Mm. Luiz Fux, julgado em 14.5.2015
- grifos nossos)

MÉRITO
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.
Independentemente do momento em que a publicidade
institucional fora autorizada, se a veicuiação alcançou o denominado
"período crítico", está configurado o ilícito previsto no art. 73, VI, "b",
da Lei das Eleições. Precedentes do TSE.
"A conduta vedada prevista no art. 73, VII, 'b', da Lei
9.50411997 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).
"Esta Corte já afirmou que não se faz necessário, para a
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da
Lei n° 9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter
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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: AqR-Al 719-90, rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, DJE de 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.
[..
(Rp n° 817-70IDF, rei. Min. Herman Benjamin, julgada em 11.10.2014
- grifos nossos)
Se o próprio presidente da aludida empresa pública diz que "os
Correios utilizaram de seu site institucional para prestar esclarecimentos sobre
os fatos levianamente imputados e acusações infundadas aos quais os
Correios foram relacionados, justamente para preservar a honra e imagem
perante a sociedade e ao mercado nacional e internacional de instituição
extremamente respeitada pela população e reconhecida sua competência
internacionalmente", mas que o conteúdo "da matéria no site dos Correios foi
dotada de caráter meramente informativo, sem qualquer denotação de
favorecimento ou prejuízo ao candidato do PSDB" (fI. 66), entendo que não
podemos restringir o que afirmado pelo presidente: cuidava-se de propaganda
no sítio da empresa pública com o objetivo de esclarecer a população sobre
determinados fatos imputados à empresa, o que, na linha da jurisprudência do
TSE, configura conduta vedada realizada nos três meses antes do pleito,
pouco importando o suposto caráter informativo.
Somem-se a isso duas circunstâncias absolutamente
relevantes. Apesar de desnecessária a finalidade eleitoral da propaganda
institucional no período vedado, é evidente no caso concreto que a
empresa pessoalizou a mensagem supostamente informativa, pois, além
de indicar o nome expresso de Aécio Neves - poderia perfeitamente
restringir a expressão candidato -, a intenção era propagar que o referido
candidato atuava contra a imagem da empresa pública Correios, inclusive
com ampla repercussão nos meios de comunicação.
Ademais, o presidente dos Correios, em sua defesa,
reconhece que participou, em 25.9.2015, de reunião com o deputado do
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PT Durvai Angelo em Belo Horizonte, na sede regional do comitê eleitoral
-

-

da legenda, ressaltando, contudo, que "a reunião foi realizada fora do
horário de expediente do Representado, sendo certo que o Representado
arcou integralmente com todos os custos para se fazer presente em tal
reunião, inclusive com despesas de deslocamento, alimentação e
estadia" (fi. 62).
Observo que a referida afirmação demonstra, de um lado,
um descuido do presidente de importante empresa pública nacional em
participar de reuniões eleitorais no período crítico da disputa
presidencial, mormente na presença de outros funcionários públicos dos
Correios; por outro, revela uma forte afinidade ideológica do presidente
com o partido, considerando que participou de reunião em outra cidade,
arcando com todas as despesas, a sugerir, quem sabe, muito mais que
"engajamento espontâneo e democrático" (fi. 62).
O Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ao deferir o pedido
de medida liminar nestes autos, concluiu que (fls. 25-27):
Tem-se, então, que, a fim de evitar prejuízos econômicos para a
Administração Pública, o art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, retira do âmbito da proibição de publicidade institucional,
no período crítico, a propaganda "de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado". E, para não prejudicar a coletividade,
permite que, "em caso de grave e urgente necessidade pública",
possa a Justiça Eleitoral, formalmente, autorizar a "publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta". Encaixam-se na
última ressalva, assim, campanhas de vacinação obrigatória para
contenção de epidemias, de mobilizações contra queimadas etc.
No caso dos autos, em linha de princípio, não estão presentes as
ressalvas legais. E dizer: (i) não se está diante de propaganda de
produtos e serviços com concorrência no mercado e (ii) não se está
diante de situação que denote grave e urgente necessidade pública.
Também não há notícia de autorização da Justiça Eleitoral.
Ainda que se esteja "tecnicamente" diante de uma notícia,
impossível negar tenha a mesma impacto eleitoral, mormente
diante da proximidade do segundo turno das eleições.
inoportuna, assim, sua veiculação em site institucional.
Ao julgar a Rp n° 3807-73, Rei. Mm. Marco Aurélio, o Tribunal
Superior Eleitoral rechaçou a utilização de site institucional naquele caso, o do Ministério da Integração Nacional - para a
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realização de "réplica eleitoral", sobre crítica relacionada à
demora na conclusão das obras do Rio São Francisco. Na
oportunidade, tive oportunidade de explicitar que:
( ... ) a matéria requer equacionamento à luz da noção
precisa de impessoalidade, especificamente à luz de um
de seus vícios, que é o chamado partidarismo.
Tenho que essa nocão de imoessoalidade. no texto
constitucional, ora assume a estrutura de uma regra, ora
assume a de um princípio. O artigo 37, § 11, do Texto
Constitucional, assume estrutura de regra e se aplica,
portanto, na base do tudo ou nada. O artigo 73, VI, alínea
b, da Lei 9.504197, dá concretude ao artigo 37, § 10, do
Texto Constitucional e, a meu ver, deve ser aplicado
também por inteiro. As ressalvas previstas correm à conta
da autorização que pode ser solicitada à Justiça Eleitoral.
Creio, com convicção, que a utilizacão de um site oficial
para uma réplica de natureza política, no período crítico e a lei não faz ressalva quanto aos tipos de publicidade
que podem ser veiculadas nesse período -, não se encaixa
especificamente nessa ressalva. (Grifos nossos)
Por outro lado, caso a verdadeira intenção fosse explicar
um fato grave, qualificável, portanto, como de urgente necessidade
pública, competia ao presidente dos Correios, de forma diligente,
impessoal e eficiente, requerer à Justiça Eleitoral a autorização para
veiculação da propaganda, conforme este Tribunal vem decidindo ao
longo das eleições.
De fato, no julgamento da Cta no 1.3571DF, rei. Mm. Carlos
Ayres Britto, em 3.8.2006, transformada em processo administrativo, o
TSE, ao apreciar o pedido do Banco do Brasil para entregar um cheque
simbólico no programa Criança Esperança, concluiu, primeiramente, que
a pretensão era de "obter autorização semelhante a muitas que vêm
sendo requeridas por outros componentes da Administração Pública
Federal, com base na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n° 9.504/97".
E finalizou o Ministro Carlos Ayres Britto, indicando:
[ ... ] a) trata-se de iniciativa compatível com o caráter de absoluta
prioridade constitucional à criança, a ser concretizado mediante
atuação do Estado, dentre outros atores sociais, de sorte a
revelar até mesmo o cumprimento de uma obrigação tão

--
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permanente quanto grave e urgente; b) a inexistência de
qualquer viés eleitoral no ato em apreço. (Grifo nosso)
Da mesma forma a Pet no 2257-43/DF, rei. Mm. Aldir
Passarinho Junior, julgada em 25.8.2010, oportunidade na qual este
Tribunal entendeu, mediante provocação do Ministério da Defesa, que "a
divulgação de concursos públicos com a finalidade de selecionar
profissionais para as Forças Armadas por meio da veiculação de cartazes
e filmetes de 30 segundos, sem qualquer referência ao Governo Federal,
enquadra-se na ressalva contida na parte final do art. 73, VI, b, da
Lei no 9.504/97".
Nesse sentido, vários julgados do Tribunal, ora autorizando,
ora indeferindo o pedido de veiculação, nos seguintes termos:
PETIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).
CAMPANHA NACIONAL, DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA
GRIPE A
(1-11N1).
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS.
EXCEPCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO.
A distribuição de material informativo visando à
conscientização da sociedade sobre a importância da adoção
de medidas preventivas contra o vírus da Gripe A (HINI)
enquadra-se na ressalva contida na parte final do art. 73, VI, b,
da Lei n° 9.504/97.
Pedido de autorização deferido, com a ressalva de ser observado
o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal.
(Pet no 2021-9IIDF, rei. Mm. Aldir Passarinho Junior, julgada em
12.8.2010 - grifos nossos)
PETIÇÃO. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INSTITUTO NACIONAL DO
CÂNCER. DISTRIBUIÇÃO. FOLDERES. ESTÍMULO. DOAÇÃO.
SANGUE. PLAQUETAS. MEDULA ÓSSEA AUTORIZACÃO
1. Divulgação autorizada, observado o disposto no §
da Constituição Federal

10

do artigo 37

(Pet n° 1543-83/DF, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, julgada em 10.7.2010 grifos nossos)
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROGRAMAS - OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA - MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - CARTAZ RELATIVO À OLIMPÍADA BRASILEIRA
DE MATEMÁTICA - PERÍODO CRÍTICO DE TRÊS MESES ANTES
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DAS ELEIÇÕES - GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.

--

A regra, constante da alínea "b" do inciso VI do artigo 73 da
Lei n° 9.504/97, é não se ter publicidade institucional no período de
três meses que antecedem às eleições, surgindo a exceção quando
direcionada a fazer frente a "( ... ) grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral".
(AgRgPet n° 1 .884/DF, rei. Mm. Marco Aurélio, julgada em 30.6.2006
— grifos nossos)
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROGRAMAS - OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA - PRÊMIO INCENTIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR - VEICULAÇÃO DE CARTAZES
E FOLDERS - PERÍODO CRÍTICO DE TRÊS MESES ANTES DAS
ELEIÇÕES - GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
A regra, constante da alínea "b" do inciso VI do artigo 73 da
Lei n° 9.504/97, é não se ter publicidade institucional no período de
três meses que antecedem às eleições, surgindo a exceção quando
direcionada a fazer frente a "( ... ) grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral"
(AgRgPet no 1 .8931DF, rei. Mm. Marco Aurélio, julgado em 30.6.2006
— grifos nosso)
Verifico, portanto, a prática da conduta vedada do art. 73 da
Lei n°9.504/1997.
2. Da responsabilidade do agente público
Passo a analisar a responsabilidade de cada representado.
Peço vênia novamente à relatora para entender que não se cuida de
ilegitimidade passiva de DUma Rousseff, Michel Temer e Thomas Timothy
Traumann, mas de possível responsabilidade e benefício dos dois primeiros
representados e de responsabilidade do terceiro, questões, portanto, de mérito
da causa.
Com efeito, enquanto chefes maiores do Executivo Federal, os
dois primeiros representados poderiam, desde que tivessem ciência prévia ou
as circunstâncias do caso demonstrassem esse requisito, obstar a veiculação
da propaganda institucional em período vedado, sendo certo que a omissão
nessa hipótese ensejaria a aplicação de multa, nos termos do art. 73, § 40, da
Lei n° 9.504/1 997, segundo o qual "o descumprimento do disposto neste artigo
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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".
Ademais, os dois primeiros representados são, abstratamenté,
beneficiários de uma conduta vedada veiculada nos três meses antes do pleito,
pois, conforme o art. 73, § 50, da Lei das Eleições, ao afirmar que "nos casos
de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo
do disposto no § 40, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará
sujeito à cassação do registro ou do diploma".
Por outro lado, o art. 21-13, inciso V, da Lei n° 10.683/2003
estabelece:
Art. 20-B. À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente:
E...'
V - na coordenação, normatização, supervisão e controle da
publicidade e de patrocínios dos órgãos e das entidades da
administração pública federal, direta e indireta, e de sociedades
sob controle da União; (Grifos nossos)
Isso também reforça, justamente pela Teoria da Asserção, a
responsabilidade, pelo menos em abstrato, dos dois primeiros representados.
Contudo, no caso concreto não há prova nos autos que
revelem concretamente a responsabilidade de Dilma Rousseff e Michel Temer
pela veiculação ou ciência prévia da publicidade institucional.
Especificamente em relação ao representado Thomas Timothy
Traumann, ministro da Secretaria de Comunicação, o art. 21-13, inciso V, da
Lei n° 10.683/2003 define que compete à Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República não apenas normatizar e supervisionar a
publicidade da Empresa Pública Correios, mas, sobretudo, controlar, o que
pressupõe avaliar antecipadamente e/ou acompanhar sua veiculação,
recomendando, inclusive, a retirada, razão pela qual entendo presente a
responsabilidade desse representado decorrente de sua omissão.
Não é por outra razão que o próprio representado afirmou
haverem sido
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[ ... ] encaminhados ofícios e comunicações a todos os órgãos da
Administração Federal Direta e Indireta, inclusive com a realização
de Seminários sobre condutas vedadas aos agentes públicos, - tornando-se patente a preocupação em cumprir a legislação eleitoral
e orientar devidamente todos os órgãos da Administração Pública
Federal. Tudo para evitar que alguma publicidade institucional fosse
veiculada a partir do dia 05/07/2014. (fI. 40)
Por fim, no que tange ao representado Wagner Pinheiro de
Oliveira, a responsabilidade é evidente. Nem ele nega a ciência da propaganda
institucional, até porque seria uma espécie de confissão judicial de absoluta
incompetência para relevante cargo da República; simplesmente afirma:
[ ... ] nos estritos ditames legais, os Correios utilizaram de seu site
institucional para prestar esclarecimentos sobre os fatos
levianamente imputados e acusações infundadas aos quais os
Correios foram relacionados, justamente para preservar a honra e
imagem perante a sociedade e ao mercado nacional e internacional
de instituição extremamente respeitada pela população e
reconhecida sua competência internacionalmente. (fI. 66)
3. Conclusão
Ante o exposto, julgo procedente o pedido em relação a
Thomas Timothy Traumann e Wagner Pinheiro de Oliveira e improcedente
quantos aos demais representados.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, eu vou pedir vênia à eminente relatora. Esse caso me
lembra dois outros da eleição de 2010. Um é aquele em que foi feita uma nota
por uma pessoa que ocupava cargo público e eu considerei que as pessoas
públicas, quando estão na função - e os Correios são empresa
pública - não devem utilizar os meios públicos para se defender, ainda que
sejam atacadas - e é normal que sejam atacadas durante as eleições, já que a
oposição sempre dirá que a Administração não funciona. As pessoas públicas
podem adotar todas as medidas judiciais que entenderem cabíveis, mas não
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podem,, por meio de mecanismos próprios, como é o caso do site dos
- - -- Correios, fazer menção às candidaturas, fazer menção à identificação nominal
dos candidatos, dizendo que este candidato procedeu desta ou daquela forma.
Isso também foi examinado em um precedente, do qual fui
relator, que envolvia o Ministério da Cultura. Eu entendi que não havia como
responsabilizar o Ministro da Cultura, porém fiquei vencido, foi entendimento
majoritário da Corte que alguém deveria responder por aquele ato, e é isso o
que o Ministro Gilmar Mendes traz agora, inclusive com embasamento legal.
Quanto aos representados que ocupam função pública, eu
entendo que por mais que o fato não seja tão relevante, quem dá a relevância
é o art. 73 da Lei n° 9.504/1 997. Eu estabeleço a multa no mínimo, não sei se
Sua Excelência está estabelecendo em outro patamar, eu estabeleço no
mínimo legal. Em relação aos demais representados, a ação não procede, não
apenas por não demonstrada a responsabilidade, mas também porque eu não
posso tê-los como beneficiários na forma do § 80 do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
uma vez que houve apenas a identificação de um candidato o que, em tese,
pode beneficiar todos os outros concorrentes.
Com essas razões, Senhor Presidente, peço vênia à eminente
relatora para acompanhar a divergência.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, eu peço vênia à divergência inaugurada para acompanhar a
eminente relatora, corroborando a sua afirmação de que tal nota de
esclarecimento possui caráter meramente informativo, não havendo o condão.
de desequilibrar o pleito eleitoral, por meio da qual a empresa defende apenas
sua própria imagem à vista das suspeitas lançadas pelo então candidato.
É como voto, Senhor Presidente.

Rp n11 600-62.2014.6.00.0000/DF

39

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
peço vênia à divergência e acompanho a eminente relatora. Colho do voto de
Sua Excelência que, de fato - fiz uma leitura atenta -, trata-se apenas de uma
informação, e na linha agora também lembrada pela Ministra Luciana Lóssio, a
veiculação dessa nota de esclarecimento a ela não reconheço a potencialidade
para provocar o desequilíbrio na disputa eleitoral que, a meu juízo, norteia a
interpretação do preceito invocado na representação como afrontado.
De qualquer sorte, também acompanho a eminente relatora na
extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação aos representados que
não o senhor Wagner Pinheiro de Oliveira e, com relação a ele, julgo
improcedente o pedido.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (presidente): Senhores
Ministros, peço vênia à relatora e à maioria que se formou para acompanhar a
divergência.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, esse é o célebre caso dos Correios e temos de ler texto e contexto.
Esse caso, só para fazer registro, pois teremos outros desdobramentos, faz-se
no contexto em que os Correios se envolveram claramente na campanha de
Minas Gerais, em que houve homenagem de Durval a Angelo, que dizia que
estavam ganhando a eleição em Minas Gerais graças ao engajamento dos
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Correios e Telégrafos. O Ministro Herman Benjamin, inclusive, é especialista
-

em Minas Gerais e nas práticas eleitorais de lá.
A mim me parece absolutamente impróprio que um partido,
como acentuou o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no seu despacho,
possa fazer referência a candidato. Imaginemos que a Petrobras, agora tão
mal falada, decidisse fazer ataques a pessoas que estão falando dela, talvez
injustamente, ou que o Banco do Brasil tomasse esse tipo de decisão.
Então, é bom para meditarmos e que nós todos assumamos as
nossas responsabilidades. Estamos fixando um precedente assaz perigoso,
especialmente quando se diz "que se faz o diabo para ganhar a eleição, que as
pessoas não sabem o que são capazes de fazer para ganhar a eleição". É
nesse contexto em que isso está incluído.
A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) será
examinada, está nas mãos extremamente confiáveis da Ministra Maria Thereza
de Assis Moura. É só para que possamos contextualizar o caso e assumirmos
nossas responsabilidades históricas.
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EXTRATO DA ATA

Rp n° 1600-62.201 4.6.00.0000/DF. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Representante: Coligação Muda Brasil (Advogados:
José Eduardo Rangel de Alckmin e outros). Representada: Duma Vana
Rousseff (Advogados: Rodolfo Tnunetaka Tamanaha e outros). Representado:
Michel Miguel Elias Temer Lulia (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da
Silva e outros). Representado: Thomas Timothy Traumann (Advogada:
Advocacia-Geral da União). Representado: Wagner Pinheiro de Oliveira
(Advogados: Pedro Gomes Miranda e Moreira e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, em relação aos representados Dilma Vana Rousseff,
Michel Miguel Elias Temer Lulia e Thomas Timothy Traumann, e julgou
improcedente a representação no tocante ao representado Wagner Pinheiro de
Oliveira, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Ministros Gilmar Mendes,
Henrique Neves da Silva e Dias Toifoli.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Gilmar Mendes, Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 17.12.2015.*

* Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Herman Benjamin e da Ministra Luciana Lóssio.

