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RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ABUSO DE
PODER POLíTICO E ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE NÃO
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DAS
IRREGULARIDADES. FALTA DE POTENCIALIDADE PARA
DESEQUILIBRAR O PLEITO. ENVIO DE PROJETO DE LEI
ÀS VÉSPERAS DO SEGUNDO TURNO. ATO REGULAR DE
GOVERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALTA DE ESTUDO
PRÉVIO DO IMPACTO DA RENÚNCIA FISCAL. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A procedência ou improcedência de ação de investigação
judicial eleitoral, de recurso contra expedição de diploma e de
ação de impugnação de mandato eletivo não é oponível à
admissibilidade uma das outras, mesmo quando fundadas nos
mesmos fatos (AREspe 26.276/CE, ReI. Min. Marcelo Ribeiro,
DJ de 7.8.2008; REspe 28.015/RJ, ReI. Min. José Delgado, DJ
de 30.4.2008). Cada uma dessas ações constitui processo
autônomo que possui causa de pedir própria e consequências
distintas, o que impede que o julgamento favorável ou
desfavorável de alguma delas tenha influência no trâmite das
outras. Rejeita-se, portanto, a preliminar de impossibilidade de
reexame da conclusão exarada em ação de investigação
judicial eleitoral julgada improcedente.
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2. O dia do registro das candidaturas não é o marco inicial
para a atuação da Justiça Eleitoral na apuração de abuso de
poder político ou econômico, bem como do uso abusivo dos
meios de comunicação, capazes de prejudicar a igualdade de
oportunidades nas eleições e a livre manifestação da vontade
política popular. Atos anteriores ao registro podem ser
apurados (RCED 761, ReI. Min. Eros Grau, DJ 26.3.2009;
RCED 627/CE, ReI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de
24.6.2005; RO 725/GO, ReI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira,
ReI. Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005).

3. A alteração no entendimento jurisprudencial a respeito da
qualidade em que o vice integra a relação processual na qual
se questiona o diploma do titular do cargo eletivo não poderia
causar surpresa aos jurisdicionados, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, notadamente diante do fato de
que, antes da decisão exarada no caso destes autos, não se
vislumbrava a necessidade de o vice integrar a lide
como litisconsorte passivo necessário (ERCED 703/SC,
ReI. Min. Marco Aurélio, ReI. designado Min. Carlos Ayres
Britto, DJ de 3.6.2008).

4. Em razão da unicidade monolítica da chapa majoritária, a
responsabilidade dos atos do titular repercute na situação
jurídica do vice, ainda que este nada tenha feito de
ilegal, comportando-se exemplarmente (RCED 671/MA,
ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 11.12.2007; REspe
25.586/SP, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 6.12.2006).

5. Não há abuso de poder no fato de o candidato à reeleição
apresentar, em sua propaganda eleitoral, as realizações de
seu governo, já que esta ferramenta é inerente ao próprio
debate desenvolvido em referida propaganda (RP 1.098/DF,
ReI. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 20.4.2007).

6. Para que seja considerada antecipada a propaganda, ela
deve levar ao conhecimento geral, ainda que de forma
dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões que
levem a inferir que o beneficiário seja o mai~ apto para a
função pública. É preciso que, antes do período eleitoral, se
inicie o trabalho de captação dos votos dos eleitores (AAG
7.967/MS, ReI. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 1°.9.2008; AREspe
23.367/PI, de minha relatoria, DJ de 6.8.2008). Na hipótese,
verificou-se que, em algumas oportunidades, a propaganda
institucional realmente se desnaturou, na mídia impressa, em
promoção pessoal do detentor do cargo público, dada a
existência de nítida veiculação do nome do governador, já
então, àquele tempo, notoriamente candidato. Observou-se a
existência de promoção da imagem do recorrido: fll na
Propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento
Regional de São Miguel do Oeste, em abril de 2006; !li na
Publicidade institucional da Secretaria de Desenvolvimento
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Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição de abril de
2006; e f1 na Propaganda institucional da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional de Blumenal, jornal Folha de
Blumenal, semana de 10 a 16 de maio de 2006. Já a
propaganda não institucional também ultrapassou o caráter
jornalístico nas seguintes hipóteses, m. Suplemento 40 Meses
de Mudanças, Jornal a Notícia, edição de 7 de maio de 2006;
!2l Revista Metrópole nO40, Janeiro de 2006; f1 Especial LHS
na Região, Jornal Informe o Diário do Contestado, 22 de
dezembro de 2005; çfJ. Especial LHS na Região, Jornal Informe
o Diário do Contestado, 22 de dezembro de 2005;
!li Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC,
jornal Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006; t1 Jornal Informe
de Caçador, publicado em 20 de fevereiro de 2006; gl Jornal
Folha da Cidade de Caçador, publicado em 20.2.2006;
!Jl suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado em 10
de março de 2006; fl Jornal Diário Catarinense, em 4.4.2006;
il Revista Metrópole, edição de janeiro de 2006; !sl Diário
Catarinense edição de 2 de fevereiro de 2006; !l Jornal A
Notícia, de 5 de fevereiro de 2006; ml entrevista no programa
SBr Meio Dia.

7. O exame da potencialidade não se prende ao resultado
das eleições. Importam os elementos que podem influir no
transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, sem
necessária vinculação com resultado quantitativo (RO nO781,
ReI. Min. Peçanha Martins, DJ de 24.9.2004; RO 752/ES,
ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 6.8.2004). No caso, a
publicidade considerada irregular foi divulgada tanto pela mídia
impressa quanto por entrevista realizada na televisão, em uma
oportunidade.

8. Não há irregularidades na concessão de uma única
entrevista. Reprime-se o uso indevido dos meios de
comunicação social e abuso de poder quando o candidato
manifesta-se sobre sua candidatura em reiteradas entrevistas
concedidas a emissoras (de rádio ou tv), durante o período
vedado (RO 1.537/MG, de minha relatoria, DJ de 29.8.2008).
No caso, o recorrido concedeu entrevista ao programa SBr
Meio Dia, no dia 23.10.2006, mas não há notícia de que tal
vídeo tenha sido reproduzido em outras oportunidades e não
há, nos autos, informações que possibilitem o conhecimento da
abrangência da Rede SC, canal de televisão no qual foi
divulgada a entrevista.

9. A potencialidade da veiculação de publicidade ilegítima em
mídia impressa somente fica evidenciada se comprovada sua
grande monta, já que o acesso a esta qualidade de mídia
depende do interesse do eleitor, diferentemente do que
acontece com o rádio e a televisão (REspe 19.438/MA,
ReI. Min. Fernando Neves, ReI. Designado Min. Luiz Carlos
Lopes Madeira, DJ de 14.11.2002; RO 725/GO, ReI. Min. Luiz

/



RCEd nO703/SC. 4

Carlos Lopes Madeira, ReI. Designado Min. Caputo Bastos, DJ
de 18.11.2005). No caso, não é possível se extrair da prova
dos autos a repercussão que as divulgações, consideradas
promocionais, obtiveram no Estado de Santa Catarina. De toda
a publicidade em questão, apenas há indicação de tiragem no
suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado em
10.3.2006: 7.000 exemplares e na propaganda institucional da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Miguel do
Oeste, veiculada no jornal Folha do Oeste, edição 1.097, de
abril de 2006, tiragem: 1.500 exemplares. Não foi informada,
pois, a tiragem individual dos demais jornais nos quais houve a
promoção do recorrido.

10. Não tendo ficado comprovado o descumprimento dos
requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há abuso de
poder político na redução de impostos que se insere dentro do
contexto de planejamento governamental, sem prejuízo ao
erário (RO 733/GO, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de
21.6.2004).

11. Necessária a existência de ato capaz de determinar ao
julgador a imposição da multa por litigância de má-fé do
recorrente, que se caracteriza pela presença de narração de
fato distinto do efetivamente ocorrido com o propósito de burlar
o julgado e prejudicar o adversário (RHC 97/SP, ReI. Min. José
Delgado, DJ de 22.8.2006). No caso, não era indispensável a
referência a revogação de liminar deferida em ação popular ou
a improcedência de ação de investigação, pois, ambas não
interferem no deslinde da presente controvérsia.

12. Recurso contra expedição de diploma julgado
improcedente.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por

maioria, em desprover o rec rs"Õ,-nosÍêffTlos das notas taquigráficas.
;

- PRESIDENTE

- RELATOR
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RELATÓRIO

5

o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER: Senhor Presidente, a

Coligação Salve Santa Catarina (PP/PV/PMN/PRONA), com fulcro no art. 262,

IV, do Código Eleitoral, interpõe recurso contra expedição do diploma de Luiz

Henrique da Silveira e Leonel Arcângelo Pavan, eleitos, respectivamente,

Governador e Vice-Governador do Estado de Santa Catarina.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que:

a) foi realizada propaganda institucional (patrocinada pelo

erário) com a finalidade de promoção pessoal do recorrido,

candidato à reeleição, por meio de propaganda em jornais de

páginas inteiras, sobrelevando as realizações do governo que,

somadas, resultaram numa despesa "astronômica" de

cinquenta e três milhões, novecentos e trinta e seis mil,

seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos

(R$ 53.936.634,76), no exercício de 2004;

b) "(...) ao governo é defeso utilizar-se de recursos públicos

para desenvolver campanhas publicitárias, por mais singelas

que possam ser. Muito menos inundar meios de comunicação

com uma 'agressiva' campanha paga de propaganda do

Governo, e, logicamente, de seu comandante, candidato

declarado à reeleição" (fI. 12);

c) a aludida propaganda institucional afrontou o art. 37, ~ 1°,

da Constituição, já que "induvidoso, Excelência, que os ora

réus estão utilizando a farta propaganda oficial do Governo ao

arrepio do S 1°do art. 37 da Constituição Federal, bem como o

inciso 11,do art. 3° da Constituição do Estado de Santa

Catarina, pois ela busca uma finalidade alheia a qualquer

interesse público. Como se sabe, o interesse público estará

caracterizado quando a publicidade tiver 'caráter educativo,

informativo ou de orientação social' e só nessas hipóteses,
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o que convenhamos, não é o que ocorre no caso presente"

(fI. 28);

d) a propaganda institucional, segundo o voto proferido no

Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Octávio Gallotti, nos

autos do RE 208.144, tem de ter como alvo a utilidade e o

proveito da sociedade, e não o interesse, ainda que legítimo,

do administrador, sendo que "sem qualquer dúvida, percebe-se

a publicidade engendrada pelos Réus sobre a campanha

ISANTA CATARINA EM AÇÃO' que há mais de um ano

assola, de forma ilegal, imoral e lagressiva', a mídia

catarinense, incide na proibição referida pelo Ministro do STF,

pois se trata de descarada propaganda eleitoral e de promoção

pessoal em benefício do primeiro Réu, Governador do Estado

e candidato declarado à reeleição" (fI. 30);

e) "Além disso, ao utilizarem em abundância, frases, chavões,

slogans, como 'Descentralização o Governo mais Perto de

Você', 'Santa Catarina em Ação' como título da campanha

publicitária ora questionada, além da utilização às escâncaras

da logomarca já declarada ilegal, agridem os réus também o

inciso 11I, do art. 3° da Carta Maior Catarinense (...)"

(fls. 32-33);

f) a propaganda institucional foi veiculada por meio de jornais

e emissoras de rádio e televisão, sendo que "para se ter ideia

da poL&flc:ialidadede tal campanha propagandfstica, repita-se,

visando a potencializar a candidatura à reeleição do Sr. Luiz

Henrique da Silveira, além das rádios espalhadas por todos os

rincões catarinenses, soma-se a esta, as redes de televisão,

que também distribuem sua imagem por todo o território do

Estado, acrescentando-se a isso os 22 jornais diários do

interior, que segundo dados de seu 'site' www.adisc.com.br

(anexo 11I) totalizam, uma tiragem diária de 133 mil

exemplares, o que corresponde a um universo de 400 mil

http://www.adisc.com.br
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leitores" (fI. 45);
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g) o locutor da campanha eleitoral do recorrido exerceu, nas

eleições de 2002, idêntica função na campanha publicitária

"Santa Catarina em Ação", veiculada pelo Governo daquele

Estado à época em que o recorrido já tinha manifestado o

desejo de concorrer à reeleição. Dessa forma, criou-se

situação confusa para os eleitores catarinenses "(...) que não

conseguiram separar o que era propaganda do governo e o

que era propaganda do candidato Luiz Henrique da Silveira"

(fI. 47);

h) no que diz respeito à propaganda não institucional, houve

utilização indevida dos meios de comunicação social,

razão por que foram produzidos e veiculados encartes

ilustrados com fotografias e nome do réu que enfocam as

realizações do governo (fI. 55);

i) "no bem elaborado sistema de propaganda planejado

com o fito de buscar a formação de convencimento do

eleitor, aliado à IAGRESSIVIDADE' anunciada pelo então

Secretário de Comunicação do Governo em outubro de

2005 coube aos jornais associados à ADJORI, a partir de

dezembro de 2005, além de abertura de generosos

espaços ao ex-governador e candidato oi reoleição, a

produção e distribuição de encartes ilustrados com

fotografias e nome do investigado além de enfocar as

realizações do Governo então por ele comandado (...)"
(fI.55);

j) "as mensagens transcritas não deixam margem a qualquer
dúvida, o objetivo do Caderno Especial intitulado 140 MESES

DE MUDANÇAS', outra coisa não é do que deslavada

propaganda eleitoral do ex-Governador e candidato à reeleição

Luiz Henrique da Silveira que ao arrepio da Constituição e das

Leis abusa do poder econômico e do poder de autoridade em
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verdadeira promoção pessoal, teve seu nome citado setenta e
quatro (74) vezes, violando com isso os princípios da

impessoalidade e da igualdade entre os demais concorrentes"

(fI. 74);

k) referido suplemento especial, "40 meses de

mudanças", "(...) traz em seu conteúdo uma revelação, o

material foi preparado pela estrutura governamental de que

dispõe o Governador licenciado. Isso é facilmente constatado

ao atentarmos para o tratamento redacional aplicado às

matérias, que induvidosamente, revelam o estilo utilizado pelo

Governo do Estado" (fI. 74);

I) os encartes patrocinados por particulares em prol da

campanha dos recorridos denota, no mínimo, o efeito da

presença do Estado no meio jornalístico e, embora possam ser

considerados lícitos, seus efeitos se materializam em indevida

exposição publicitária;

m) segundo as provas juntadas, "a presente investigação

sem dúvida alguma é a utilização indiscriminada de veículos de

comunicação - jornais e revistas - para favorecer a
candidatura, formalmente Inexistente, mas como se mostrou já

de conhecimento público, do ora investigado a causar prejuízo

e desigualando a disputa entre os demais pretendentes"
(fi. 121);

n) "as manifestações expressadas nas páginas dos jornais e
revistas não expressam a opinião legítima dos veículos de

imprensa, pois, na realidade, todos eles foram cooptados pelo

poder econômico, ou seja, as matérias foram pagas com

dinheiro público do Estado, sendo o investigado à época

ordenador primário das despesas" (fI. 122);

o) ocorreu tratamento desigual em relação aos demais

candidatos pela reprise da participação de Luiz Henrique da

Silveira em programa de televisão, ao passo que os demais
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pré-candidatos (janeiro de 2006) somente fizeram jus a uma

exibição de referido programa;

p) em 23.10.2006, seis dias antes da realização do segundo

turno das eleições, o então Governador de Santa Catarina,

Eduardo Pinho Moreira, enviou à Assembléia Legislativa o

Projeto de Lei nO 0317.8/2006, que, entre outros assuntos,

trata da isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores (IPVA) aos proprietários de veículos de duas ou

três rodas com cilindrada não superior a 200 cm3
• O candidato

a Governador pela recorrente, Esperidião Amin Helou Filho,

havia anunciado em 18.10.2006, ou seja, 5 dias antes, a

intenção de apresentar projeto de lei semelhante. No entender

da recorrente, ficou configurado o abuso de poder político

em favor do recorrido, pois este se apropriou de proposta

do outro candidato às vésperas das eleições;

q) "(...) induvidoso que do abuso cometido resultou no

desequilíbrio total do pleito, pois a diferença de votos entre o

candidato vitorioso e seu adversário foi de 180.000 votos, faz

evidente o proveito da massa de propaganda, à custa de

isenção de pagamento de IPVA a 375 mil proprietários

beneficiados com a medida eleitoreira" (fI. 184);

r) está configurado, portanto, o abuso de autoridade, nos

termos do art. 74 da Lei nO9.504/97.

A recorrente colaciona, ainda, diversos excertos extraídos da

Ação Popular nO 023.05.05074-3, ajuizada no TJ/SC contra o ora recorrido,

em outubro de 2005, e da AIJE nO2.457 - Classe XI, também por ela ajuizada

contra o ora recorrido.

Devidamente intimado, Luiz Henrique da Silveira apresentou

contrarrazões (fls. 1.016-1.038), asseverando, em síntese, que:

a) preliminarmente, o Vice-Governador eleito, Leonel

Arcângelo Pavan, deve ser citado para integrar o polo passivo
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da lide, sob pena de ficarem afrontados os princípios da ampla

defesa, do contraditório e do devido processo legal;

b) a impugnante colacionou em sua peça recursal apenas o

voto vencido do relator da Ação de Investigação Judicial

Eleitoral nO371, que tramitava no TRE/SC, a qual foi julgada

improcedente pelo voto abalizado da maioria dos componentes

do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

c) "no tópico I da peça inaugural deste recurso, a COligação

Recorrente transcreve a íntegra da inicial da ação popular

nO. 023.05.050074-3, muito embora não faça referência que a

matéria ali debatida foi objeto da investigação judicial

eleitoral nO 359 (posterior Representação XI, nO 2251), já

julgada improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral de

Santa Catarina. Além disso, deduz que a liminar pleiteada no

feito popular foi deferida, olvidando-se de informar a este juízo

que tal decisão foi cassadapelo Tribunal de Justiça do Estado

de Santa Catarina, nos autos de Agravo de Instrumento

nO 2005.042817-9, já julgado em 02 de maio de 2006"

(fI. 1.028);

d) "são idênticas, pois, as causas de pedir da ação

popular nO 023.05.050074-3, transcrita na íntegra às

fls. 03-49 desses autos, e da IJE nO 359: a impugnação da

publicidade institucional do Governo do Estado" (fI. 1.029);

e) "e divulgar, o Governo do Estado, em sua publicidade

institucional, o seu modelo de gestão, abordando a

realização de obras e a prestação de serviços, destacando

a implementação e os benefícios dessa nova forma de

gestão administrativa - a descentralização - não pode ser

tido como abusivo ou transgressor dos princípios que

norteiam a publicidade institucional nem é sinônimo de

promoção pessoal do ex-governador e candidato à

reeleição" (fls. 1.030-1.031);
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f) "(000) a publicidade institucional consiste num poder-dever

da Administração Pública (000)" (fI. 1.032);

g) não ficou caracterizado o uso indevido dos meios de

comunicação social dada a ausência de potencialidade, nos

termos em que a questão foi decidida pelo TRE/SC nas ações

de investigação judicial eleitoral lá ajuizadas;

h) em relação à alegação de abuso de poder de autoridade

pela apresentação do Projeto de Lei 0317.8/2006, que trata

de isenção de IPVA às motocicletas de até 200 cilindradas,

"(o .. ) o que a Recorrente traz à apreciação do Judiciário é uma

pretensão descabida ('00)' vez que, como não encaminhou

determinado projeto de lei à Assembléia Legislativa, requer que

aquele que o fez (ex-Governador Eduardo Moreira) seja taxado

de ímprobo e imoral e que o ora Recorrido (que não teve

qualquer participação nessa história) seja condenado a perder

seu diploma de Governador do Estado, o que não pode ser

aceito" (fI. 1.036);

i) todos os fatos narrados pela recorrente já foram objeto de

apreciação em sede de AIJE e ação popular, configurando-se

a sua litigância de má-fé o

Parecer ministerial (fls. 1.268-1.270) acolhendo, in totum, a

manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 1.254-1.264) pelo não

provimento do recurso.

Em julgamento de 21.2.2008, o cO TSE acolheu preliminar

suscitada pelo primeiro recorrido, reconhecendo a condição de litisconsorte

passivo necessário do vice-governador, nos termos do voto do

Exmo. Min. Marco Aurélio. Foram anulados, então, os atos processuais desde

a citação, sem prejuízo de aproveitamento do que cabível, e determinada a

citação do vice-governador para integrar o polo passivo da presente lide o

Leonel Arcângelo Pavan apresentou, então, as contrarrazões

de flso 1.717-1.773, nas quais aponta as seguintes preliminares:
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a) decadência do direito de ajuizamento do RCED, já que a

inicial que deveria conter, desde o início, o pedido de citação

do vice-governador, em razão de ser a chapa indivisível, nos

termos da jurisprudência do TSE;

b) impossibilidade de a eventual procedência do recurso

contra expedição de diploma atingir sua candidatura, uma

vez que, à época dos fatos, ocupava o cargo de senador da

República. "Ou seja, Leonel Pavan não tinha autoridade,

competência ou condições para influenciar, autorizar ou

impedir, a linha da propaganda institucional do Estado, realizar

as obras em questão, adotar providências administrativas ou

dispor sobre as políticas públicas estaduais referidas nas

matérias veiculadas pelos jornais do interior do Estado, nem,

muito menos, para encaminhar projetos de lei à Assembléia"

(fI. 1.729);

c) inviabilidade de analisarem-se novamente fatos que,

em outra ação, já foram considerados sem potencialidade para

influenciar no resultado do pleito;

d) impropriedade do RCED para discutir atos ocorridos

muito antes do período eleitoral, dado que tais fatos não se

inserem na competência da Justiça Eleitoral, pois o RCED que

exige a prática de ato no curso do processo eleitoral, informa

que "(...) se um agente público, no exercício de suas

atribuições constitucionais, pratica atos de gestão, a
legitimidade de tais atos não pode ser aferida pela Justiça

Eleitoral, seja em razão do princípio do Juiz Natural, seja em

razão da competência específica da Justiça especializada"

(fI. 1.734).

Quanto ao mérito, sustenta, essencialmente, que:

a) não existe ilegalidade na propaganda institucional, já que a

ação popular ajuizada pela coligação ora recorrente foi

julgada improcedente, o que significa dizer que a autoridade
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judicial competente para o controle dos atos administrativos do

Poder Executivo Estadual concluiu pela regularidade da

publicidade institucional;

b) "o que se põe em discussão é outra situação: é a

possibilidade de a Justiça Eleitoral desconsiderar decisão

judicial prolatada pelo Juiz natural e competente para

realizar o controle dos atos administrativos" (fI. 1.737);

c) a publicidade veiculada em 2005 foi totalmente

impessoal e não foi mentirosa, pois "a informação e a

publicidade das realizações administrativas dos governantes

não só são necessárias, como legalmente obrigatórias, de

forma a possibilitar aos administrados que acompanhem a
atuação, a aplicação dos recursos e as implementações sociais

levadas a cabo por aqueles que elegeram para ocupar os

respectivos cargos políticos" (fI. 1.739);

d) Não são as imagens, acompanhadas dos dizeres "Governo

do Estado de Santa Catarina", ou mesmo a expressão "Santa

Catarina em ação", que retiram o caráter legal e constitucional

da publicidade administrativa, (fI. 1.743), pois não existe nada

em referida publicidade que a vincule à pessoa do

requerido Luiz Henrique da Silveira ou de Leonel Pavan;

e) "o valor de cerca de R$ 53.000.000,00 era a dotação total

que o Governo do Estado tinha para realizar sua

publicidade institucional naquele exercício financeiro.

Destes valores, devem-se diminuir aqueles que foram gastos

pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário" (fI. 1.745). O

valor destinado ao Poder Executivo não foi utilizado em sua

integralidade para custear o programa Santa Catarina em

Ação - somente cerca de R$ 15 milhões. Além disso, o

governo anterior, em ano eleitoral, realizou gastos com

publicidade institucional da ordem de R$ 62.404.931,00;
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f) não há alegação, evidência ou prova de que as matérias

não institucionais tenham sido custeadas por recursos

públicos. "E não há por um fato muito simples, o Estado não

pagou por nenhuma dessas matérias, que foram produzidas

por vontade exclusiva dos veículos de imprensa escrita, como

normalmente ocorre" (fI. 1.748);

g) "salvo se houver prova segura e consistente da troca de

favores, não é cabível cassar registro ou mandato de quem

obteve a maioria dos votos por suposição, nada mais que isso,

de que alguns jornais e revistas, que tinham e têm o direito de

assumir posição em relação aos candidatos, assim teriam

agido em agradecimento a veiculação de publicidade

institucional" (fI. 1.750);

h) no que atine à entrevista concedida à TV Barriga Verde, o

TSE afirmou a possibilidade de emissoras de TV entrevistarem

eventuais candidatos antes de 6 de junho do ano das eleições;

i) O encaminhamento de um projeto de lei "(...) não tem

como caracterizar abuso do poder de autoridade, até porque

expressamente incluído na competência do Chefe do Poder

Executivo (...)" (fI. 1.763);

j) os dois primeiros fatos (propaganda institucional e

publicidade ocorrida em meios de comunicação) ocorreram

bem antes do período eleitoral, isto é, antes da realização da

convenção para escolha dos candidatos e do pedido de

registro das candidaturas, o que caracteriza falta de

potencialidade para influenciar o resultado do pleito, como já

decidido pelo TRE/SC.

Foram ouvidas as testemunhas requeridas pelas partes as

fls. 2.423-2.431.

A questão atinente à suposta ocorrência de decadência do

direito de ajuizar o recurso contra expedição de diploma, em razão de não ter



RCEd nO703/SC. 15

sido intimado o vice-governador, na primeira oportunidade e na condição de

litisconsorte passivo necessário, foi decidida na ocasião da oposição de

embargos de declaração, cujo julgado foi assim ementado (f/. 1.453):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não é de se
causar maiores surpresas aos jurisdicionados, tampouco fulminar
processos que foram pautados por entendimento então prevalecente
no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Embargos acolhidos para prestar os esclarecimentos, sem lhes
imprimir qualquer efeito modificativo.

(ERCED 703/SC, ReI. Min. Marco Aurélio, ReI. Designado
Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 3.6.2008)

A controvérsia atinente à alegada necessidade de realização

de perícia contábil sobre os gastos com publicidade do Governo do

Estado de Santa Catarina também já foi dirimida por esta Corte nestes autos

(AgRg no RCED 703/SC), em acórdão que teve a seguinte ementa
(fls. 2.544-2.545):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE
DIPLOMA. AGRAVO RETIDO. DESCABIMENTO. PERíCIA
CONTÁBIL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE.
NÃO-PROVIMENTO.

1. Descabe agravo retido interposto contra decisão monocrática em
processo de competência originária do c. TSE. Aplicáveis, in casu,
os ~~ 6°, 8° e go do art. 36 do RI-TSE. O Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal faz referência a agravo retido apenas no
art. 320, que trata da apelação cível em que forem partes 'um estado
estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro,
município ou pessoa domiciliada ou residente no país.' (art. 318).

2. Inquestionável, na espécie, o não-cabimento de agravo retido,
uma vez que eventual recurso para o c. Supremo Tribunal Federal
será o Extraordinário e não a Apelação. In casu, o agravo deve ser
apreciado pelo plenário como agravo regimental contra decisão que
indefere pedido (Art. 36, ~~ 6°, 8° e go, do RI-TSE), na espécie, de
produção de prova (perícia contábil entre 2002 e 2006), em sede de
Recurso contra Expedição de Diploma de Governador de Estado.

3. Conforme registrado na decisão combatida, '(...) deve ser
apurada, essencialmente, a potencialidade de suposto
desvirtuamento de propaganda institucional e, não, propriamente, a
regularidade dos procedimentos contábeis de contratação pelo poder
público' (f/. 2.071).

Destaque-se que será relevante à análise do mérito do RCED
aferir o conteúdo e abrangência da publicidade tal como
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veiculada (elementos norteadores de eventual potencialidade
daqueles fatos). Por conseguinte, realizar perícia contábil
relativa a procedimentos adotados em diversos órgãos estatais
durante os anos de 2002 e 2006 não se apresenta cabível, pois
para exame da potencialidade dos fatos apontados neste RCED
far-se-á necessário análise do conteúdo e abrangência da
publicidade veiculada. Acerca da competência do Relator para
avaliar pedido de produção de prova, em RCED:

'4. A amplitude probatória não retira as competências legais e
regimentais dos relatores em rechaçar, motivadamente, todos
os requerimentos que se mostrem desnecessários ou
protelatórios (art. 130 do Código de Processo Civil)' (g.n.)
(RCEDnO671, ReI.e. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 5.11.2007).

4. Agravoregimentalnãoprovido.

(ARCED703/SC,de minha relatoria, DJede 9.12.2008)

o pedido de reabertura da instrução, formulado pelo

governador, também já foi objeto de análise pelo TSE, tendo sido indeferido

nos termos do seguinte acórdão, assim ementado (fls. 2.571-2.572):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE
DIPLOMA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA O
GOVERNADORDO ESTADO.DESCABIMENTO.PRODUÇÃODE
NOVASPROVAS.DESNECESSIDADE.NÃO-PROVIMENTO.

1. Conforme registrado na decisão agravada, C( ••. ) devidamente
intimado, Luiz Henrique da Silveira, ora recorrido, apresentou
contra-razões (fls. 1.016-1.038). De fato, naquele momento, o
recorridopugnou '(...) se necessáriofor, pela produçãode todos os
meios de prova em direito admitidas,especialmentea juntada de
novos documentos' (fI. 1.038). Entretanto, isso ocorreu em
24.1.2007. Os documentos que solicitou foram posteriormente
apresentadose meu antecessorno feito, o e. Min. José Delgado,
considerou maduro o processo e o levou a julgamento
(fls. 2.457-2.458)'.

2. O reconhecimento do Vice-Governador como litisconsorte
necessário em nada comprometeu a defesa produzida pelo
Agravante, razão pela qual descabe sustentar reabertura total da
instrução processual. In casu, o 'Agravante, até a decisão que
entendeu pelo reconhecimento do Vice-Governador como
litisconsorte necessário, não requereu oitiva de testemunha ou
envio de ofício ao Tribunal de Contas ou a outros órgãos ou
entidades. Tanto assim que o meu antecessor no feito, e.
Ministro José Delgado, pautou este processo para julgamento
de mérito'.

3. Destaque-se, ainda, que ficou consignado que os atos
praticados até o julgamento que reconheceu o Vice-Governador
litisconsorte necessário poderiam ser aproveitados no que
cabível (fI. 1399). Desse modo, e considerando que a
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manifestação do Vice-Governador (fls. 1.717-1.773) em nada
comprometeu a defesa produzida pelo Governador, descabe
sustentar reabertura total da instrução. Essa conclusão não
impede a pertinência da manifestação do Governador a respeito
do que for apresentado na instrução relativa ao
Vice-Governador, e nada mais.

4. 'A amplitude probatória não retira as competências legais e
regimentais dos relatores em rechaçar, motivadamente, todos
os requerimentos que se mostrem desnecessários ou
protelatórios (art. 130 do Código de Processo Civil)' (g. n.)
(RCED nO671, Rei. e. Min. Carlos Britto, DJ de 5.11.2007).

5. Agravo regimental não provido.

(ARCED 703/SC, de minha relatoria, DJe de 11.2.2009)

Deferido pedido de assistência simples formulado pelo PSDS

(fI. 2.741), as partes apresentaram alegações finais às fls. 2.750-2.961.

É o relatório.

VOTO (Preliminar)

o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Senhor

Presidente, inicialmente, indefiro o pedido de assistência simples formulado

pelo Partido Progressista - Diretório Regional de Santa Catarina, em

21.5.2009, petição nO10.837/2009, tendo em vista que mencionado Partido já

integra a coligação recorrente.

Defiro o pedido de assistência simples formulado por

Esperidião Amin Helou Filho e Hugo Matias Biehl, segundo colocados no

pleito de 2006, para o mandato de governador e vice-governador, conforme

petição protocolada em 28.05.2009, sob o número 11.426/2009.

Diante das preliminares suscitadas pelos recorridos, passo a

analisá-Ias para, após, adentrar no mérito do presente recurso.
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1. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR ORIGINARIAMENTE RECURSO

CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA.

o Tribunal Superior Eleitoral é competente para julgar o

presente RCED. A questão ficou bem delineada no julgamento da Questão de

Ordem no RCED n. 694, no qual o e. Ministro José Delgado salientou em

voto-vista que: "(...) o TSE, em quatro décadas, tem a sólida e uniforme

jurisprudência que é da sua competência o julgamento de recurso contra

expedição de diploma expedido em favor de Senador, Deputado Federal e

seus suplentes, Governador e Vice-Governador". No mesmo sentido,

recentemente, manifestou-se esta e. Corte no RCED 671, ReI. Min. Eros

Grau, DJe de 21.5.2009.

2. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, EM RECURSO CONTRA

EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA, DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.

O recurso contra expedição de diploma (RCED) é instrumento

processual adequado à proteção do interesse público na lisura do pleito,

assim como o são a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e a ação

de impugnação de mandato eletivo (AIME).

Cada uma dessas ações, todavia, constitui processo

autônomo, dado possuírem causas de pedir próprias e consequências

distintas, o que impede que o julgamento favorável ou desfavorável de alguma

delas tenha influência no trâmite das outras. A esse respeito, os seguintes
julgados desta e. Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO.
DIPLOMAÇÃO. PREFEITO.

1 - Estando a diplomação suspensa de fato e de direito, por
determinação judicial, suspende-se a fluência do prazo para o
ajuizamento da ArME até que sejam restabelecidos os efeitos
daquela.

2 - Irrelevante, na espécie, a existência de decisão transitada em
julgado, favorável ao agravante, em sede de investigação
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judicial baseada nos mesmos fatos, pois a jurisprudência desta
Corte é remansosa no sentido de que ''[...] a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o
Recurso Contra Expedição de Diploma são instrumentos processuais
autônomos com causa de pedir própria" .

3 - Agravo regimental desprovido. (g. n.)

(AREspe 26.276/CE, ReI. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 7.8.2008)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA
EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MANDATO ELETIVO OU AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÕES AUTÔNOMAS
COM CAUSAS DE PEDIR PRÓPRIAS. DiSsíDIO
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

1. Dissídio jurisprudencial configurado. Aresto regional que,
acolhendo preliminar de litispendência, extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, haja vista o RCEd ter os fatos e as
conseqüências idênticos aos de uma AIME, e de uma AIJE, ambas
julgadas improcedentes.

2. A jurisprudência do TSE é de que a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e o
Recurso Contra Expedição de Diploma são instrumentos processuais
autônomos com causa de pedir própria.

3. A jurisprudência da Corte caminha no sentido de que quando
o RCEd baseia-se nos mesmos fatos de uma AIJE, julgada
procedente ou não, o trânsito em julgado desta não é oponível
ao trâmite do RCEd.

4. Recurso especial eleitoral provido para, rejeitando a preliminar de
litispendência, determinar o retorno dos autos ao TRE/RJ, que
deverá apreciar o recurso contra expedição de diploma como
entender de direito.

(REspe 28.015/RJ, ReI. Min. José Delgado, DJ de 30.4.2008)

Não prospera, portanto, a preliminar apontada pelos recorridos

de que seria impossível rever, em sede de recurso contra expedição de

diploma, a decisão judicial já proferida em ações de investigação judicial

eleitoral, ainda que os fatos sejam comuns a todas essas ações. Assim, não

são determinantes as manifestações jurisdicionais a respeito dos fatos

envolvidos na presente lide, notadamente em ações de investigação judicial

eleitoral, até mesmo porque a impugnação à expedição de diploma abre

espaço para a reavaliação das provas examinadas na ação investigatória.

Cito, a respeito, trecho do voto do eminente Min. José

Delgado, proferido nos autos do presente processo:
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A decisão de improcedência da ação de investigação judicial só
vincula o pronunciamentoa ser emitido na impugnaçãoà expedição
do diploma quando há simetria entre as conclusões adotadas
naquela e as firmadas nessa. Na impugnação à expedição de
diploma abre-se espaço para a reavaliação das provas
examinadas na ação investigatória, pouco importando o teor do
pronunciamento oriundo do Tribunal Regional Eleitoral.

Esseé o entendimentoda doutrinae da jurisprudência.

No particular, colho a doutrinaçãode Adriano Soares da Costa, em
Instituições de Direito Eleitoral (fls. 504-507): (...) Diante dessa
flexibilidademaior do TSE para conhecerdas matériasventiladasno
RCD, alargandoa possibilidadede dilação probatória,deixou a sua
cognição de ser sumária, podendo agora ser estribada em prova
produzida na ação de investigação judicial eleitoral,
independentemente de qualquer julgamento sobre elas
anteriormente. Nesse sentido (...) O recurso contra a diplomação
pode vir instruído com prova pré-constituída, entendendo-se
que essa é a já formada em outros autos, sem que haja
obrigatoriedade de ter havido sobre ela pronunciamento
judicial, ou trânsito em julgado. (...) (ARESP 19.596/MS,
reI. Min. Fernando Neves, DJ - Diário de Justiça, Volume I, Data
14/06/2002,Página241).

(...) A jurisprudênciado TSE está em harmonia com a doutrina. Eis
como se posicionasobre o tema:

'(...) Ação de investigação judicial eleitoral. Trânsito. Ausência.
Recurso contra expediçãode diploma. Prova pré-constituída.Óbice.
Inexistência.O eventual julgamento de ação de impugnação de
mandato eletivo não obsta a admissibilidade do recurso ou ação
remanescente, quando fundados em mesmos fatos.
Precedentes.( '" )'

(Ac. n° 3.781,de 1°.6.2004,reI.Min. HumbertoGomesde Barros.)

'(...) Já assentou esta Corte que, em se tratando de ação de
investigação judicial eleitoral, recurso contra expedição de
diploma e ação de impugnação de mandato eletivo, quando
fundadas as ações nos mesmos fatos, a procedência ou
improcedência de uma não é oponível à admissibilidade da
outra a título de coisa julgada.

(...)' (Ac. nO21.229, de 16.9.2003, reI. Min. Peçanha Martins.) ( )
(Ac. nO20.347, de 4.9.2003, reI. Min. Peçanha Martins.) ( )
(Ac. n° 20.347, de 8.5.2003, reI. Min. Peçanha Martins.) ( )
(Ac. nO20.243,de 19.12.2002,reI. Min. FernandoNeves.)'

Em razão do exposto, é sem influência, para o julgamento da
presente impugnação, o fato de a ação de investigação judicial
eleitoral ter sido julgada, por maioria de votos, improcedente. A
prova feita na investigação judicial pode instruir a impugnação
apresentada contra a expedição de diploma e ser analisada de
modo autônomo, sem qualquer dependência do juízo que a seu
respeito foi feito na instância a quo." (g. n.)
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Como, pois, a procedência ou improcedência de ação de

investigação judicial eleitoral, de recurso contra expedição de diploma e

de ação de impugnação de mandato eletivo não é oponível uma à

admissibilidade das outras, a título de coisa julgada, mesmo quando

fundadas as ações nos mesmos fatos, rejeito a presente preliminar.

3. INCOMPETÊNCIA DA JUSTiÇA ELEITORAL E IMPROPRIEDADE

DE EXAME, NO RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA, DE

FATOS OCORRIDOSANTES DO PERíODO ELEITORAL.

o objeto das ações eleitorais e, com efeito, da própria Justiça

Eleitoral é a proteção da lisura das eleições, sendo avaliados, na jurisdição

eleitoral, fatos que tenham a potencialidade de influenciar a livre participação

dos candidatos e a manifestação da vontade dos eleitores, segundo o princípio

da soberania popular.

Não é possível, sem que haja atuação legislativa para tanto,

criar períodos ou estabelecer épocas a partir das quais se tornaria possível à

Justiça Eleitoral averiguar a ocorrência de práticas que tenham por efeito a

mácula à lisura do processo eleitoral.

Assim, não encontra fundamento a pretensão do recorrido de

se estabelecer o dia do registro das candidaturas como marco inicial para a

atuação da Justiça Eleitoral. A existência ou não de registro não interfere na

investigação do abuso de poder, político ou econômico, bem como do uso

abusivo dos meios de comunicação capazes de prejudicar a igualdade de

oportunidades nas eleições e a livre manifestação da vontade política popular.

Tal entendimento foi manifestado no recente julgamento do

RCED 671, ReI. Min. Eros Grau. Assim a jurisprudência desta e. Corte, como

se pode inferir do trecho do voto proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio nos

autos do RCED 627/CE, a seguir transcrito:

De início, ressalto, mais uma vez, a impossibilidade de, fora da
previsão legal, criar períodos estanques, estabelecer época em que
possível a prática abusiva. Pouco importa que não se tenha ainda
.candidato registrado, para saber se configurado, ou não, o
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abuso de autoridade, o abuso político, o abuso econômico, o
abuso na utilização dos meios de comunicação. Há
jurisprudência da Corte refutando a exigência do registro como
tomada de baliza temporal - Recurso Especial Eleitoral nO19.502,
relator ministro Sepúlveda Pertence, de 1B/12/2001 e Recurso
Ordinário nO722, relator ministro Peçanha Martins, de 15/6/2004.

Mostra-se correto, então, o que afirmado pela Procuradoria Geral
Eleitoral: '(...) a propaganda eleitoral extemporânea, mesmo a
divulgada em horário reservado à propaganda partidária, antes
do registro de candidatura dos supostos beneficiários, pode vir
a caracterizar uso indevido dos meios de comunicação social, e
por conseguinte, ser causa de pedir em recurso contra
diplomação'. São citados a respeito pronunciamentos desta Corte -
Recurso Especial Eleitoral nO21.229/MG, relator ministro Peçanha
Martins, Diário da Justiça de 17 de outubro de 2003; Consulta
nOBOOIDF, relatora ministra Ellen Gracie, Diário da Justiça de 10 de
julho de 2002, e Recurso Contra Expedição de Diploma nO642/SP,
relator ministro Fernando Neves, Diário da Justiça de 17 de outubro
de 2003. (g. n.)

(RCED 627/CE, ReI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de
24.6.2005)

De fato, leva-se em consideração, para fins de averiguação de

abuso de poder político ou econômico, os efeitos dos atos praticados em

qualquer período, desde que se verifique sua potencialidade de influenciar

negativamente a lisura de um determinado pleito. Transcrevo, a tal respeito,

excerto de voto no RCED 642/SP, proferido nos seguintes termos:

Em tese, entendo ser possível a caracterização de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação se um
candidato, cuja família é proprietária de emissora de rádio, aparece
sistematicamente em programas, sempre de forma elogiosa, sendo
seu nome ligado à obtenção de recursos para obras e programas
públicos.

Não seria impedimento o fato de que a maior parte dos
programas tenha ocorrido no primeiro semestre do ano da
eleição, porque o que importa aqui, mais que a data em que
ocorridos os fatos, é a intenção de obter proveito eleitoral.

O que se veria numa situação como essa seria a utilização de um
meio de comunicação social, não para seus fins de informar e de
proporcionar o debate de temas de interesse comunitário, mas para
pôr em evidência um determinado candidato, com fins eleitorais, ou
seja, o desvirtuamento do uso da emissora de rádio e, também, a
interferência do poder econômico, por ser a emissora da família do
interessado.

(RCED 642/SP, reI. Min. Fernando Neves, DJ de 17.10.2003)
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De fato, a Justiça Eleitoral perquire, tão somente, a

repercussão de determinados atos no processo eleitoral a fim de averiguar a

ocorrência de abusos de todo gênero ou mesmo o uso indevido de meios de

comunicação. É o que se infere de voto proferido nos autos do RO 725/GO, a

seguir transcrito:

E mais: verificado o período em que ocorreu a contratação,
repita-se, não alcançado pelas restrições da Lei Eleitoral, o que
cabe à Justiça Eleitoral é examinar, tão-somente, a repercussão
- sob a tipicidade do uso indevido dos meios de comunicação -
no pleito eleitoral.

E essa avaliação é de se fazer ponderadamente, ou seja, deve
perquirir até que ponto o eventual e incerto uso indevido provocou ou
teve probabilidade de provocar o desequilíbrio no pleito, a ensejar o
acolhimento da representação ajuizada com base no art. 22 da Lei
Complementar nO64/90.

(RO 725/GO, ReI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, ReI. Designado
Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005)

Assim, considerando que a presente ação de impugnação à

diplomação tem exatamente o desiderato de verificar se condutas praticadas

antes do período eleitoral tiveram potencialidade de influenciar

negativamente o pleito ocorrido em 2006, rechaço a preliminar de

incompetência da Justiça Eleitoral.

4. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO AJUIZAMENTO DO RCED EM

RAZÃo DE NÃO TER SIDO REQUERIDA, NA PRIMEIRA

OPORTUNIDADE, A CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO.

A matéria objeto desta preliminar já foi exaustivamente

debatida no caso dos autos por ocasião do julgamento dos embargos de

declaração opostos por Luiz Henrique da Silveira ao acórdão que acolheu a

preliminar de necessidade de citação do vice-governador na condição de

litisconsorte passivo necessário.

Com efeito, consignou este c. Tribunal que a alteração no

entendimento jurisprudencial a respeito da qualidade em que o vice integra a

relação processual não poderia causar surpresa aos jurisdicionados, em
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homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente diante do fato

de que, antes da decisão exarada no caso destes autos, não se vislumbrava a

necessidade de o vice integrar a lide como litisconsorte passivo necessário.

o voto condutor de referido acórdão, proferido pelo

exmo. Ministro Carlos Ayres Britto, bem equacionou a questão, nos seguintes

termos:

Mas não se tratou de fuga de precedente - coisa ocasional -, mas
como disse o ministro Ari Pargendler, de radical mudança na
jurisprudência, virada ou viragem radical da nossa jurisprudência.

Vale dizer: quando o autor propôs o seu recurso contra expedição do
diploma do ora embargante o fez segundo as regras do jogo, ou
seja, segundo a interpretação consolidada das regras do jogo.
Então, não cometeu equívoco algum, não incidiu em nenhuma
omissão.

Com a nossa mudança radical - para lembrar o adjetivo usado
pelo ministro Ari Pargendler - de jurisprudência, tudo bem.
Então, decidimos pela insubsistência dos atos processuais
praticados, mas não a esse ponto de reconhecer agora a
consumação de um prazo decadencial.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, elemento
conceitual do Estado de Direito - não que eu seja apegado.
demasiadamente à segurança jurídica, quando a segurança
significar mero formalismo -, acredito que estamos, com todas as
vênias, com todo o respeito, incidindo numa Babel, senão
interpretativa... (g. n.)

(ERCED 703/SC, ReI. Min. Marco Aurélio, ReI. designado
Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 3.6.2008)

Rejeito, também, portanto, esta preliminar.

5. IMPOSSIBILIDADE DE A EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO

CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA DO TITULAR DO CARGO ELETIVO

ATINGIR A CANDIDATURA DO VICE.

A matéria objeto desta preliminar também já foi

exaustivamente debatida pelo c. Tribunal Superior Eleitoral.

De fato, a conclusão de que o vice seria litisconsorte

necessário do titular do cargo eletivo, vislumbrada na presente lide, decorreu

do pressuposto de que estariam vinculados os diplomas do titular e do
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vice, razão pela qual a cassação do diploma do primeiro acarretaria,

necessariamente, a cassação do segundo.

A propósito, veja-se o seguinte trecho, no qual o e. Ministro

Marcelo Ribeiro enuncia o motivo pelo qual entende deveria ser ouvido o vice,

nos autos de recurso contra expedição de diploma ajuizado em desfavor do

titular do mandato:

Neste ponto, entendo que aquele que sofrerá, diretamente, as
conseqüências de uma demanda deve, necessariamente, integrar o
pólo passivo. No caso, é induvidoso que a eventual cassação do
diploma do governador importará a cassação do vice, pois, nos
termos da jurisprudência desta Corte, a chapa é una e
indivisível. Atingir a esfera jurídica de alguém sem dar-lhe a
oportunidade de se defender agride, a meu sentir, tanto princípios
constitucionais, como os da ampla defesa e devido processo legal,
como infra-constitucionais. (g. n.) (fI. 1.374)

Vige, a respeito do tema, o princípio da indivisibilidade, ou

da unidade monolítica da chapa majoritária. De acordo com referido

princípio, a eleição do vice ocorre por arrastamento, em razão da eleição do

titular, de modo que não há separarem-se as situações jurídicas do vice e do

titular, se o vício que se imputa ao titular decorreu do processo eleitoral, tal

qual se infere do voto exarado pelo e. Ministro Carlos Ayres Britto:

Eu me baseio na Constituição, no particular. A Constituição diz: 'a
eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente
com ele registrado'. Ou seja, a eleição do vice se dá por
arrastamento, por conseqüência da eleição do titular. Como o direito
constrói suas próprias realidades, segundo Kelsen, é um caso
curioso um mandatário sem voto; ele não teve voto nenhum e no
entanto é mandatário, tanto que a Constituição chega a dispor sobre
ele, dizendo: 'O Vice-Presidente da República, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará
o Presidente, sempre que por ele convocado para missões
especiais'.

Ocorre que essa majoritariedade, essa chapa majoritária se
caracteriza por uma unidade monolítica: não há como separar o
presidente do vice se o vício que se imputa ao titular decorreu
do processo eleitoral. Ou seja, o titular chegou ao poder - não
estou antecipando o voto quanto ao mérito - viciadamente; isto
contamina a subida conjunta ao poder do vice-presidente. Ou seja, o
acessório segue a sorte do principal. (g. n.)
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Este regime jurídico da unicidade monolítica, que consagra o

principio da indivisibilidade da chapa majoritária, é reconhecido por esta

c. Corte em diversos outros julgados, dentre os quais destacam-se os

seguintes:

(...) À luz do principio da indivisibilidade da chapa única
majoritária, nem a presença do vice na relação processual nem a
formação de litisconsórcio, seja no pólo ativo, seja no pólo passivo,
autorizam arrolar testemunhas acima do permissivo legal, pois 'o
mandato do vice é regido por uma relação jurídica de
subordinação ao mandato do prefeito' (REspe nO 25.839/PI,
reI. Min. Cesar Asfor Rocha).

4. Agravos desprovidos.

(RCED 671/MA, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 11.12.2007)

(...) Em razão do princípio da indivisibilidade da chapa única
majoritária, o cancelamento do registro do titular, após o pleito,
atinge o registro do vice, acarretando a perda do diploma de
ambos. (...)

- Recursos a que se nega provimento.

(REspe 25.586/SP, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 6.12.2006)

E é a aplicação deste princípio da indivisibilidade que permite

que os ilícitos praticados pelo titular do mandato atinjam o diploma do vice,

ainda que este nada tenha feito de ilegal, comportando-se exemplarmente.

Com efeito, em razão da unicidade da chapa majoritária, a

responsabilidade dos atos do titular repercute na situação jurídica do vice.

Confira-se, ainda, quanto ao ponto, manifestação do e. Ministro Marcelo

Ribeiro, também proferida no primeiro julgamento dos presentes autos:

Pode ser cassado o vice sem que tenha cometido qualquer ato
ilícito, em razão da unitariedade da chapa. Em tese, por exemplo,
o governador pode ter praticado uma série de ilícitos na campanha,
enquanto o vice nada fez de errado; comportou-se exemplarmente.
Surge um processo contra o governador, recurso contra
expedição de diploma que, julgado procedente ou provido,
cassará o mandato do vice. Neste caso, sim, penso ser correta a
aplicação do princípio da indivisibilidade, da unitariedade da chapa."
(g. n.) (fls. 1.386-1.387)

Prosseguindo no raciocínio, ressalta o e. Min. Cezar Peluso,

será atingido indiretamente o patrimônio jurídico do vice, na eventualidade de o
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recurso contra expedição de diploma ser julgado procedente, em razão de ato

que lhe é alheio, nos seguintes termos:

A fortiori; porque ele vai sofrer conseqüênciajurídica prejudicial,
gravosa, no seu patrimônio jurídico, por fato alheio é que a
necessidade de seu pronunciamento, da sua audiência, ou da
oportunidade de se fazer presente no processo é maior do que nos
outros casos, em que a responsabilidade é imputável. Mas aqui não,
a responsabilidade recai sobre ele, mas com base em fato
alheio, sobre o qual não fora ouvido. (g. n.) (fI. 1.387)

Assim, como, para a conclusão de que o vice é litisconsorte

passivo necessário do titular no recurso contra expedição de diploma, são

premissas os fatos de que a chapa é uma "unicidade monolítica" e de que

o patrimônio jurídico do vice será alterado independentemente de sua

responsabilidade, rejeito a preliminar, ressaltando que, na eventualidade de

ser julgado procedente este recurso contra expedição de diploma,

cassar-se-ão os diplomas do titular e do vice.

VOTO (Mérito)

o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Senhor

Presidente, ultrapassadas as preliminares, passo, pois, à apreciação do

mérito da demanda.

6. SUPOSTO ABUSO DE PODER POLíTICO, ECONÔMICO E USO

ABUSIVO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

Inicialmente, cabe destacar tratar-se de fato incontroverso,

nos presentes autos, que o governador, ora recorrido, à época dos fatos

objetos desta ação, já havia assumido publicamente a intenção de concorrer à
reeleição.

No caso, o cerne das alegações da coligação recorrente

refere-se à crescente exposição do recorrido, então governador do Estado
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de Santa Catarina, por dois pnnclpais meios, a saber: a) propaganda

institucional denominada ItSanta Catarina em ação" divulgada na mídia

televisiva e por encartes na imprensa impressa; anteriormente ao período

eleitoral propriamente dito; b) propaganda não institucional na mídia

televisiva e impressa, por meio de entrevistas realizadas por iniciativa ora

dos próprios veículos de comunicação ora patrocinadas por particulares.

Argumentam os recorrentes que tais fatos revelariam a

ocorrência de abuso de poder político (art. 22 da LC 64/90, art. 237 do

Código Eleitoral e o art. 74 da Lei nO9.504/97), econômico (art. 22 da

LC 64/90 e art. 237 do Código Eleitoral) e uso indevido dos meios de

comunicação social (art. 45 da Lei 9.504/97), o que significa dizer, em outras

palavras, que o resultado - exposição do candidato na mídia - derivaria de

uma série de condutas anteriores e abusivas.

A primeira dessas condutas consistiria no gasto vultoso com

propaganda institucional, o que configuraria o abuso de poder econômico.

Argumenta-se que os meios de comunicação social teriam sido cooptados a

produzir propaganda para o detentor do mandato, em suposta retribuição

aos gastos por ele realizados com a propaganda institucional, o que

demonstraria a ocorrência de abuso de poder político.

Já o segundo ilícito imputado estaria consubstanciado no

conteúdo da propaganda institucional veiculada, "tanto na mídia impressa

quanto na mídia eletrônica (rádio e televisão)" (fI. 4), também questionado na

ação popular 023.05.050.074-3.

Portanto, há de ser averiguado se tais abusos realmente
ficaram configurados na hipótese dos autos.

6.1 DA ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLíTICO.

Segundo argumenta a COligação, ora recorrente, do suposto

abuso de poder econômico, relacionado aos gastos com propaganda

institucional do estado, teria decorrido o abuso de poder político, pela
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cooptação dos meios de comunicação em favor da candidatura do

recorrido.

Tal argumentação, por evidente, depende de efetiva

comprovaçãode que os gastos do governo do estado com propaganda

institucional tenham, de fato, cooptado os meios de comunicação social a

produzir propaganda em favor da candidatura do então titular do cargo

eletivo, ora recorrido.

Neste ponto, tem razão a recorrente ao afirmar que a Corte

pode formar "sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e

notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para

circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes,

mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral", nos termos do

art. 23 da Lei Complementar nO64/90 (REspe 27.998/PB, ReI. Min. José

Delgado, DJ de 1°.7.2008;QORCED671/MA, ReI. Min. Carlos Ayres Britto,

DJ de 5.11.2007)

No entanto, nenhum dos elementos trazidos aos autos

permite a conclusão, nem sequer por meios indiciários, de que houve a

cooptação dos meios de comunicação pelos gastos do estado na

propaganda institucional.

No caso, para que fosse verificada a ocorrência de abuso de

poder econômicoe abuso de poder político,como pretendea recorrente,seria

necessário criar um liame lógico por regras da experiência entre os

comprovados gastos com a publicidade institucional e a não comprovada

cooptação dos meios de comunicação à produção de propaganda em

favor do recorrido.

Afinal, o denominado raciocínio indiciário é indutivo-dedutivo;

significa dizer que um fato não é, por si só, um indício, mas nele se converte

quando uma regra da experiência o coloca em uma relação lógica na qual se

permita induzir a existência de fato não provado. Com efeito, para tratar os

documentos dos autos, como prova indiciária, os gastos comprovados com
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publicidade institucional teriam de, também, provar a ocorrência da alegada

cooptação. Entretanto, não é o que se verifica no caso.

Na hipótese, entendo que o conjunto probatório não permite tal

conclusão. Os elementos de prova apontados pela recorrente como tendentes

a comprovar a cooptação seriam: a) o volume de gastos com a propaganda

institucional; b) a agressividade da mídia ao divulgar notícias em favor do

então governador, ora recorrido. Contudo, tais elementos não são suficientes

para tanto.

Inicialmente, verifica-se que, conforme certidão expedida pelo

Consultor de Contas e Contratos do estado, os gastos com propaganda

institucional no estado não tiveram grande variação de dez/04 a dez/05.

Nesse período os gastos com "a campanha intitulada Santa Catarina em Ação"

variaram entre os meses de dezembro de 2004 a dezembro de 2005 de

R$ 1.349.859,02 (em dez/2004) e R$ 961.214,63 (em dez/2005). (fI. 2.032)

Por outro lado, quanto à alegação de que haveria

"agressividade" na veiculação de propaganda institucional, tal qual teria

afirmado em entrevista pelo então Secretário de Divulgação do Governo

(fI. 314), entendo que ainda que confirmada a premissa - o que será analisado

a seguir - tal fato não constitui prova suficiente da alegada cooptação de tais

jornais em benefício da candidatura do recorrido.

Ambas as questões estão relacionadas estritamente à

estratégia de promoção da propaganda institucional, não havendo qualquer

fato provado que autorize a conclusão de que os dispêndios e a redistribuição

de referidos gastos tenha tido influência na produção de propaganda não

institucional.

Diante das circunstâncias, não deve ser reconhecida a prática

de atos de abuso de poder político, já que não demonstrada a contento a

relação entre os gastos com propaganda institucional e a suposta promoção

da campanha do recorrido realizada pelos meios de comunicação por meio de

propaganda não institucional.
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Não havendo prova da relação de causalidade entre os

gastos com propaganda institucional e as reportagens envolvendo a imagem e

os feitos do recorrido, não há se falar em abuso de poder político. Nesse

sentido, esta Corte já entendeu que só se configura o abuso de poder com a

prova de que os fatos narrados resultaram em benefício à candidatura de

determinado concorrente. É o que se infere do seguinte julgado:

RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA.
NÃO-PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE
PODER POLíTICO. IDEM DE PODER ECONÔMICO.

1. Inexistência de prova consistente da prática de abuso de poder
político. Assinatura dos convênios pelo recorrido, como
Governador de Estado, que não leva à conclusão de que lhe
teriam beneficiado após a desincompatibilização para concorrer
ao cargo de Senador.

2. Falta de "provas da influência e dos benefícios eleitorais
supostamente auferidos pelo recorrido com a assinatura de
Convênios do Projeto Cooperar" (fI. 315).

3. Não é suficiente para cassar o diploma do recorrido a
presunção de que as assinaturas de convênios tenham sido
condicionadas a que as comunidades beneficiadas votassem no
recorrido.

4. Recurso não provido.

(RCED 630/PB, ReI. Min. José Delgado, DJ de 20.6.2007)

Portanto, como, no caso dos autos, não é possível aferir-se

dos gastos com publicidade institucional a ocorrência de benefício à

candidatura do recorrido - em razão de suposta cooptação dos meios de

comunicação - nem mesmo com o recurso a provas indiretas como indícios e

presunções, improcedente a alegação de abuso de poder político.

6.2 DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO RELACIONADO AO USO

INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Como já salientado, as alegações de abuso de poder

econômico baseiam-se em dois argumentos: a) a propaganda institucional

teria sido realizada com enormes gastos de dinheiro público,

deformando-se em promoção pessoal do ora recorrido; b) a mídia, por seus
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meios ou patrocinada por particulares, teria favorecido a campanha do

recorrido.

Entretanto, partindo-se do pressuposto de que eventual

propaganda extemporânea e/ou promoção pessoal não se confundem

com abuso de poder, cumpre analisar se estão presentes, no caso, os

elementos caracterizadores de eventual propaganda eleitoral irregular ou

abuso dos meios de comunicação social. Cabe identificar se a publicidade

tida por abusiva conferiu, como alegado, exposição abusiva ao ora recorrido.

A primeira questão a ser analisada, reside no fato de que a

legislação eleitoral exige que a propaganda eleitoral seja realizada somente a

partir de 5 de julho do ano da eleição (art. 36, caput, da Lei nO9.504/97), sob

pena de ficar configurada a propaganda eleitoral antecipada, vedada por lei.

No caso dos autos, partindo-se das provas colacionadas,

verifica-se que a propaganda institucional consubstanciou-se na divulgação

do programa "Santa Catarina em Ação" foi realizada de duas formas:

a) publicação, na mídia impressa, da fotografia de um servidor público

juntamente com o relato de melhoria na sua área de atuação (fls. 258 a 321);

b) divulgação das obras do governo em veículos de comunicação, mídia

impressa e televisiva (fls. 322 a 335). Tais divulgações ocorreram entre abril e

junho de 2005 e entre julho e novembro de 2005, respectivamente. Não há

nos autos, dados (período e emissora) relativos à divulgação do

programa pela televisão.

Já a propaganda não institucional estaria consubstanciada:

a) em entrevista com o candidato Luiz Henrique no período eleitoral

(23.10.2006) no programa SBT Meio Dia (fI. 1.004); b) em reportagens

divulgadas pela mídia impressa noticiando as obras realizadas pelo governo

(fls. 322-335); c) em suplementos ou informes especiais publicados na mídia

impressa, divulgando a imagem e obras do recorrido (fls. 487-897).

Verifica-se, de antemão, que algumas dessas propagandas

foram divulgadas antes do prazo previsto no art. 36, caput, da Lei nO9.504/97

que, no caso, seria 5 de julho de 2006. Contudo, tal fato não basta para que
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se afirme a existência de propaganda extemporânea e, menos ainda, para

que se identifique a ocorrência de abuso.

Para que a propaganda seja considerada antecipada é

necessário, nos termos da jurisprudência do c. Tribunal Superior Eleitoral, que

o ato impugnado leve ao conhecimento do público uma candidatura, a

ação política que se pretende desenvolver ou as razões que induzam a

concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública:

Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva
ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, e a ação política
que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir
que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública.
Precedentes.

- Na hipótese dos autos, a Corte Regional considerou que, ainda que
o panfleto não contenha legenda partidária, número e pedido de
votos, o enaltecimento dos atributos pessoais do recorrente para o
exercício do cargo público, bem como a divulgação de suas
propostas e intenções, revelam, de forma dissimulada, o caráter
eleitoral do material e, pelas peculiaridades, indícios e circunstâncias
do caso, o prévio conhecimento do beneficiário.

- Inadmissibilidade de reexaminar-se o conjunto fático-probatório em
sede de recurso especial (Súmulas nos 279/STF e 7/STJ).

- Para que o agravo obtenha êxito é necessário infirmar os
fundamentos da decisão atacada (Súmula n° 182/STJ).

- Agravo regimental desprovido."

(AAG 7.967/MS, ReI. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 1°.9.2008)

Com efeito, para que seja considerada antecipada a

propaganda, ela deve levar ao conhecimento geral, ainda que de forma

dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões das quais se infira

que o beneficiário seja o mais apto para a função pública. É preciso que, antes

do período eleitoral, se inicie o trabalho de captação dos votos dos eleitores.

Para a identificação deste trabalho antecipado de captação de

votos, é comum que o julgador se depare com atos que, embora tenham a

aparência da licitude, possam configurar lesões aos bens jurídicos protegidos

por lei, no caso presente, à igualdade de oportunidade dos candidatos no

pleito. Seria esta a hipótese de dissimulação mencionada acima.
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Essas lesões causadas por atos aparentemente lícitos ao bem

jurídico tutelado pelo Direto Eleitoral, podem ser denominadas ações em

fraude à lei, tal qual bem lembrou o e. Ministro Cezar Peluso nos autos do

RCED 673/RN, rememorando lição de Pontes de Miranda, nestes termos:

A ilicitude, ou contrariedade ao Direito, pode dar-se de dois modos.
Um é a ofensa direta à lei, isto é, faz-se aquilo que a norma proíbe
ou se deixa de fazer aquilo que a norma impõe. Nesse caso, diz-se
que a violação é direta. Há casos, porém, em que a violação não é
direta. É o caso típico da chamada fraude à lei, em que a palavra
fraude, evidentemente, não tem nenhum sentido pejorativo de
intencional idade, mas significa, pura e simplesmente, !
frustração do objetivo normativo. Nela há comportamento que
frustra, frauda o alcance da norma.

E como é que se configura a fraude à lei? Lembro-me da explicação
de Pontes de Miranda, se não me falha a memória, no primeiro
volume de seu genial Tratado de Direito Privado, em que nota que,
na fraude à lei, não há ofensa direta a norma cogente - este caso
é, sem dúvida nenhuma, de norma cogente, de Direito Público -,
quando o agente recorre a uma categoria lícita, permitida por
outra norma jurídica, para obter fim proibido pela norma que ele
quer fraudar, cuidando, diz Pontes de Miranda, que, com esse
recurso a uma categoria lícita, o juiz se engane na hora de aplica a
lei que incidiu mas não foi aplicada, aplicando a que não incidiu.

Com todo o respeito, Senhor Presidente, acredito ser este um caso
típico de fraude à lei, por não configurar violação direta e
escancarada da norma cogente que coíbe o abuso de poder
econômico como meio de desequilibrar as eleições.

Portanto, o fato incontroverso de que, apenas em algumas das
entrevistas da recorrida, tenha sido feito referência à candidatura,
não é suficiente para evitar a configuração de fraude à lei. Se, em
todas as entrevistas, houvesse sido feita referência à candidatura,
não teríamos caso de fraude à lei, mas de contrariedade direta. (grifo
nosso)

(RCED 673/RN, ReI. Min. Caputo Bastos, DJ de 30.10.2007)

Na presente hipótese, a aplicação da teoria da fraude à lei

significaria que, embora determinada propaganda possa ser considerada

lícita, se analisada isoladamente, o exame desta em conjunto com outras

pode revelar que o bem jurídico tutelado pelas normas regentes da

matéria foi, efetivamente, maculado.

Aliás, não é estranho à jurisprudência desta Corte relativizar a

licitude de atos que aparentemente teriam sido praticados de acordo com o
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direito para o fim de averiguar a ocorrência de abusos que comprometam a

lisura das eleições, tal qual se infere do seguinte julgado:

(...) 5. A decisão regional revela-se em consonância com a
jurisprudência do TSE, segundo a qual, para a configuração do
abuso de poder econômico, é relativizada a ilicitude da conduta
imputada, sendo suficiente a existência de benefício eleitoral e
de potencialidade da conduta para influenciar o resultado do
pleito. Nesse sentido: RO nO1.350, ReI. Min. Francisco Cesar Asfor
Rocha, DJ de 20.4.2007.

6. e 7. (...omissis...)

8. Recurso especial eleitoral não provido.

(REspe 28.395/PE, ReI. Min. José Delgado, DJ de 9.11.2007)

A referência ao tema, neste ponto, apresenta relevância, pois,

os atos impugnados pela recorrente encontram-se, a princípio, na esfera

regular do direito de governar e da liberdade de expressão.

Com efeito, para que se possa analisar, individualmente, as

condutas imputadas ao recorrido, identificando-se eventual abuso, os atos

impugnados são divididos em: a) exposição do candidato na mídia por meio

de propaganda institucional; b) exposição do candidato na mídia por meio

de promoção pessoal financiada por particulares, ou propaganda não

institucional.

São essas as matérias que se passam a analisar.

6.2.1. Da exposição do candidato na mídia em propaganda institucional

A propaganda institucional trazida aos autos e nas quais teria

havido a prática de promoção pessoal consistiu na campanha publicitária

denominada "Santa Catarina em ação" e em outros encartes nos quais as

Secretarias de Desenvolvimento Regional estariam prestando contas de

suas realizações.

Como já destacado, tal propaganda estaria consubstanciada

em: a) 103 vídeos de propaganda institucional produzidos para exibição na

televisão, nos quais se relatam melhorias nos serviços públicos

(fls. 362-365); b) propagandas institucionais publicadas, entre abril e junho de
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2005, na mídia impressa (fls. 258-305 e 318-335) bem como em encartes que

cuidariam de divulgar as obras realizadas pelo governo do estado

(fls. 307-312).

Observa-se, do exame das provas produzidas nos autos que,

como alegado pela recorrente, em algumas das propagandas institucionais,

veiculada pelo governo do estado e pelas secretarias de Desenvolvimento

Regional na mídia impressa, há menção ao nome do governador, ora

recorrido.

Além disso, verifica-se que, como alegado na inicial, existe

vinculação da pessoa do governador ao plano de gestão que teria sido o

principal mote de sua plataforma política apresentada por ocasião de sua

primeira eleição. De fato, verifica-se que a menção ao nome do governador

está, geralmente, ligada à implementação do plano de gestão da administração

estadual denominado pelos recorridos como "descentralização".

Este liame entre a pessoa do governador e a estrutura

administrativa descentralizada encontra-se atrelado às realizações do governo

no período do mandato. Tal promoção é, de fato, observada na propaganda

institucional das Secretarias Regionais, divulgadas por meio dos seguintes

encartcs impressos:

!l fI. 547, Propaganda institucional da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, veiculado no
jornal Folha do Oeste, edição 1097, abril de 2006, Tiragem: 1500
exemplares (fI. 543.v):

Mais de R$ 49 milhões em ações na região

A Secretaria de São Miguel do Oeste foi a primeira a ser criada
pelo governador Luiz Henrique, dando início ao processo de
Descentralização do governo. A SDR capitaneou iniciativas
importantes como a organização de reuniões com a Província de
Missiones, visando uma maior aproximação com o Estado de Santa
Catarina (...).

Um choque de gestão administrativa

Desde 31 de março de 2003, quando da instalação da 1a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional em São Miguel do Oeste, o
Governo do Estado deu início a um novo modelo de gestão
administrativa, tendo como características de gestão a
descentralização, a municipalização, as prioridades sociais e a
modernização tecnológica.
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Enquanto que antes, o Governo estava distante, inacessível e
ineficaz, com esse novo modelo de gestão administrativa,
tornou-se próximo, acessível e eficaz, substituindo funções
centralizadas por regionalizadas, posto que, enquanto as
Secretarias Regionais atuam como agências oficiais de
desenvolvimento, os Conselhos (Integrados pelos prefeitos,
presidentes de câmara de vereadores e dois representantes da
sociedade civil organizada de cada município de abrangência
regional) constituem-se num fórum permanente de debates sobre a
aplicação do orçamento regionalizado; a escala de prioridades das
ações; a integração Estado! Município! Universidade! Sociedade Civil
Organizada, no planejamento e execução de metas.
(...)

Esta mudança de cultura política proporcionada pela
Descentralização, mostra que o caráter da população está
sendo robustecido por meio da inclusão, da sua participação
cidadã, da sua descoberta como agente da sua própria história.

!ll fls. 556-562, Publicidade institucional da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição
de abril de 2006, sem informação de tiragem:

"Bem-vindo ao universo da Descentralização Administrativa no
Estado de Santa Catarina

Mas afinal, o que é a Descentralização?

É simples:

Antes do Governador Luiz Henrique da Silveira ser eleito para
comandar o nosso Estado, o Governo era centralizado ...
concentrado ... só na Capital. .. Florianópolis.

De lá vinham as ordens para as obras. Isso, quando as ordens
vinham!!!

E quase todas as obras eram só para os apadrinhados políticos.
Como um favor!

Centenas de prefeituras não ganhavam nada, que o prefeito não era
do partido do governador.

E era na Capital que se concentravam quase todos os funcionários
públicos estaduais. Um mar de gente.

Sequer sabiam o que tinham para fazer. Ou simplesmente não
faziam nada.

Hoje a situação é outra.

Santa Catarina está dividida em trinta regiões.

E os cargos comissionados que existiam lá em Florianópolis
foram deslocados para as secretarias regionais, trazendo uma
grande economia para os cofres estaduais e dando mais
agilidade nas ações do governo em favor da gente catarinense.
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Agora, o Governo está presente em todas as regiões. E as
realizações também.

Acabou a discriminação partidária.

Seja qual for o partido político do prefeito as obras estão
acontecendo por toda Santa Catarina.

Nós, aqui nos vale dos rios Tijucas e Itajai-Mirim, fazemos parte da
Secretaria de Desenvolvimento Regional que tem sua sede em
Brusque.

Seja bem-vindo à SDR Brusque.

(...)

Tijucas

(...)

No primeiro ano de governo, Luiz Henrique da Silveira mostrou
que a sua administração seria diferente.

Diversos convênios foram assinados e algumas ações em parceria
com a prefeitura tiveram início imediado.

Principalmente na área da Educação, com reformas e ampliações
em todas as escolas estaduais.

Tudo isso apesar do prefeito daquela época ser de um partido
de oposição a Luiz Henrique.
(...)

Canelinha

(...)

Aqui também o Estado tem marcado presença. E de forma contínua.

Nesses três primeiros anos da administração de Luiz Henrique
da Silveira, a comunidade de Canelinha recebeu mais de um
milhão e duzentos mil reais em investimentos.
(...)

São João Batista

(...)

Capital Catarinense do Calçado é testemunha do sucesso da
Descentralização administrativa proposta pelo Governador Luiz
Henrique da Silveira.
(...)

Brusque

(...)

Na administração descentralizada de Luiz Henrique da Silveira,
os brusquenses já receberam mais de vinte e oito milhões de reais
em investimentos nas mais diferentes áreas.

(...)"
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£1 fI. 574v, Propaganda institucional da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional Blumenal, jornal Folha de Blumenal,
semana de 10 a 16 de maio de 2006, sem informação de tiragem:

O Governo mais perto da população

Criação de 30 regionais, entre elas e de Blumenal, descentraliza
decisões e orçamento do Estado

Descentralizar a estrutura do governo do Estado, criando
secretarias regionais, foi a bandeira de Luiz Henrique da Silveira
e Eduardo Pinho Moreira implementada logo nos primeiros dias
de gestão, em 2003. A região de Blumenal ganhou a 153 Secretaria
de Desenvolvimento Regional (SDR), que comemora seu terceiro
aniversário. Neste período, os investimentos do Estado nos nove
municípios que compõem a secretaria soma R$ 370 milhões. (...)

A proposta de criação das secretarias regionais (são 30 em toda
Santa Catarina) é levar o governo para perto do cidadão, valorizando
cada município, independente de sua representação política,
tamanho ou cores partidárias. A descentralização representou
uma mudança de paradigmas na gestão pública, focando o
desenvolvimento regional e atendendo as demandas apontadas
pela própria população. A desconcentração do poder garantiu à
sociedade o direito de decidir os rumos do Estado.

Modernidade

O ex-secretário da 153SDR de Blumenal, Paulo França, ressalta três
conceitos importantes da descentralização. 'O primeiro é o governo
estar próximo, para dizer sim e para dizer não. Segundo, a
integração entre os governos estadual e municipais e as entidades.
E finalmente, a forma política como a questão foi conduzida'. Na sua
opinião, está é uma forma moderna de governar, com participação
de todos.

O governo aposta na eficácia da transferência do poder de decisão,
antes centrado no governador e seus secretários. Agora,
representados por um conselho deliberativo, os contribuintes
definem quais obras serão feitas e onde serão investidos os
recursos. Este diferencial tem conferido um perfil próprio a cada
regional. (...)

De fato, verifica-se que, nos encartes relacionados, a

imagem, nome e realizações do recorrido, então governador de Santa

Catarina, foram expostas por meio da propaganda institucional. Nestes termos,

seu conteúdo não se limitou ao "caráter educativo, informativo ou de

orientação social", conforme preconiza o art. 37, 9 1°, da CR/88. Neste ponto,

como afirmam os recorrentes, "as peças institucionais estavam destinadas

a fazer com que as pessoas ligassem a descentralização (...) ao

governador e ao candidato Luiz Henrique da Silveira" (fI. 48).
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Entretanto, tal exposição da imagem, de ações e da pretensa

candidatura do recorrido não se extrai de todo o material de propaganda

institucional colacionado aos autos, como argumentam os recorrentes.

Em grande parte dos veículos de comunicação - mídia

impressa - encontra-se divulgação do programa "Santa Catarina em ação" em

que se publica apenas a fotografia de um servidor público e o relato de

melhoria de sua área de atuação. Tais exemplares foram publicados entre

abril de 2005 e junho de 2005 e não há, nos autos indicação de sua
tiragem:

fI. 258: O Estado, em 08.04.2005; fI. 259, O Estado, em 04.04.2005; fI. 260: A
notícia, em 9.5.2005; fI. 261: Correio Lageano, em 14.4.2005; fI. 262: Jornal de
Santa Catarina, em 9.6.2005;fl. 263: Diário Catarinense, em 8.4.2005; fI. 264:
Diário Catarinense, 20.4.2005; fI. 265: O Estado, em 23 e 24.4.2005; fI. 266:
Diário do Sul, em 13.5.2005; fI. 267: O Estado, em 11.5.2005; fI. 268: O
Estado, em 10.5.2005; fI. 269: A notícia, em 11.5.2005; fI. 271 e 272:
Florianópolis, em 13.05.2005; fI. 272: A notícia, em 13.5.2005; fI. 274: Diário
Catarinense, 13.05.2005; fI. 275: O Estado, em 12 de maio de 2005; fI. 276:
Diário Catarinense, em 12.05.2005; fI. 277: A notícia, em 12.5.2005; fI. 278 e
279: Florianópolis, em 11.4.2005; fI. 280: Diário Catarinense, em 8.4.2005; fI.
281: A notícia, em 4.4.2005; fi. 282: NotiSul, 7/8.5.2005; fI. 283: Diário
Catarinense, em 10.5.2005; fI. 284: Diário Catarinense, em 8.4.2005; fI. 285:
Florianópolis, em 7 e 8.5.2005; fi. 286: Diário do Sul, em 12.4.2005, fI. 287:
Diário do Sul, em 12.4.2005; fI. 288: A notícia, em 14.4.2005; fI. 289: Diário
Catarinense, em 14.4.2005; fI. 290: Florianópolis, em 14.4.2005; fI. 293: Diário
Catarinense, em 9.6.2005; fI. 294: A notícia, em 9.6.2005; fI. 295: A notícia, em
28.4.2005; fI. 296: O Estado, em 28.4.2005; fI. 297: Correio Lageano, em
28.4.2005; fI. 298: Corre0 Lageano, em 22.4.2005; fI. 299: Diário Catarinense,
em 22.4.2006; fI. 300: O Estado, em 20.4.2005; fI. 301: O Estado, em
20.4.2005; fI. 302: A notícia, em 22.4.2005; fI. 303: Correio Lageano, em
26.4.2005; fI. 304: Correio Lageano, em 23.4.2005; fI. 305: Diário Catarinense:
em 24.4.2005; fI. 318: Folha da Cidade, em 8.4.2005; fI. 319: O Estado, em
31.4.2005; fI. 320: O Estado, em 27.4.2005; fI. 321: A notícia, em 28.4.2005.

O mesmo ocorre com outras reportagens, em que se

identificam apenas informações relativas a gastos e obras realizadas pelo
governo:
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fI. 307: divulgação da obra Centro de Eventos no município de São José - não
tem indicação do veículo de publicação e data; fI. 308: divulgação da obra
de restauração da Ponte Hercílio Luz - O Estado, em 14.06.2005; fI. 309:
divulgação da obra Via Expressa do Sul- O Estado, em 02 e 3.4.2005; fI. 310:
divulgação da obra de restauração da Ponte Hercílio Luz - Diário Catarinense,
em 14.06.2005; fls. 311: divulgação da obra de restauração da Ponte Hercílio
Luz - não tem indicação do veículo de publicação e data; fI. 312: ilegível.

Excetuados os encartes de secretarias regionais

relacionados, os demais suplementos de propaganda institucional

colacionados aos autos não revelam extravasamento do "caráter educativo,

informativo ou de orientação social", tendo se limitado a divulgação de

informações sobre as ações do governo:

fls. 533-541: Propaganda da Secretaria Desenvolvimento Regional de Dionísio

Cerqueira no Jornal Visão do Oeste de São José do Cedro, edição de

26.4.2006: limita-se a divulgação de obras do goveno estadual e do valor dos

gastos (tiragem de 1000 exemplares, fI. 534-v); fls. 840-855: Suplemento

especial do Jornal Voz do Vale, sem data de publicação: limita-se a

divulgação de obras do goveno estadual e do valor dos gastos; fls. 857-859:

propaganda do Jornal A notícia, sem data de publicação: limita-se a.
divulgação de obras do goveno estadual (não tem indicação de tiragem)

O mesmo pode-se dizer dos vídeos em que divulgada a

propaganda institucional denominada "Santa Catarina em Ação" na mídia

televisiva. Em momento algum, os vídeos fazem referência à figura do

governador, ora recorrido - seja à sua imagem ou ao seu nome. Limitam-se a

divulgar as ações do governo e a informar à população a respeito de obras e
serviços públicos, senão vejamos:

I - No OVO de fI. 363 em que gravados 35 VTs, verifica-se

que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo como propaganda institucional:

1) Descentralização na saúde; 2) Curitibanos: obras de escolas e ações na
saúde; 3) Anuncia que se pode deduzir ICMS e dívida de INSS com
Fundosocial; 4) Divulga conclusão da rodovia SC 302; 5) Divulga Projeto
agregação de valor para zonas rurais; 6) Anuncia modernização da frota e
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reformas relativas a segurança em Criciuma; 7) Divulga ações na saúde e
reforma/construção de UTI em Jaraguá do Sul 8) Divulga reabilitação da
Rodovia SC 303; 9) Informa sobre a existência do Funcultural, Funturismo e o
Fundoesporte e projetos em que houve aplicação destes recursos; 10) Divulga
a restauração da SC 465 e os benefícios que trouxe para a região; 11) Divulga
ação da Regional de Jaraguá do Sul: obras na saúde e educação; 12) Obras
de pavimentação realizadas em Municípios que seriam benefícios da
descentralização; 13) Governo Eletrônico: divulga que maior parte dos serviços
fiscais está disponível no site da secretaria e explica como utilizá-lo; 14)
Secretaria Regional de Canoinhas: divulga que escolas da rede estadual
receberam melhorias; 15) Secretaria Regional de Criciuma: divulga
investimento de 200 milhões em educação, habitação e segurança; 16) Divulga
a restauração da SC 426 e os benefícios que trouxe para a região; 17) Divulga
como a descentralização beneficia a segurança de Florianópolis; 18) Divulga
como a descentralização beneficiou o Festival de Dança em Joenvile; 19)
Divulga site de infraestrutura da Santa Catarina, onde se pode encontrar dados
sobre as obras e gastos do governo; 20) Divulga como descentralização agiliza
obras como o da emergência do hospital universitário em Juaçaba; 21) Divulga
porque as Secretarias Regionais beneficiam a administração explificando com
a Regional de Videira; 22) Divulga investimento em fiscalização,
especificamente em posto policial na SC 438; 23) Divulga trabalho do governo
no incentivo ao turismo; 24) Divulga como a descentralização, por meio das
Secretarias regionais, beneficiou a segurança: contratação de 700 novos
policiais e vagas no sistema prisional; 25) Divulga investimentos em segurança:
complexo de penitenciárias; 26) Divulga investimentos novas rodovias: obras
em rodovias; 27) Obra em Criciuma: unidade de radioterapia no sul do estado;
28) Divulga investimentos na área cultural: obras de renovação do museu de
Azambuja; 29) Divulga obras de recuperação nas redovias de Morro Grande,
Milheiros e na SC 448; 30) Divulga investimentos na saúde, especialmente na
região oeste; 31) Divulga investimentos na saúde na região de Xexerê: passou
a ser referência em problemas cardíacos; 32) Divulga obras de recuperação
nas redovias de Morro Grande, Milheiros e na SC 448; 33) Divulga melhorias
no atendimento dos pacientes com câncer; 34) Divulga projeto integrado para
divulgação da Costa do Encanto;

" - No OVO de fl. 364 em que gravados os VTs de 35 a 75,

verifica-se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo a título de
propaganda institucional:

35) Divulga liberação da via expressa sul em Florianópolis; 36) Divulga e
apresenta informações a respeito do projeto micro-bacias; 37) Divulga acessos
pavimentados em municípios do estado; 38) Divulga modernização da
maternidade do Hospital São José; 39) Divulgação de ações voltadas para
preservação do meio ambiente, como Agenda 21; 40) Divulga pavimentação
da rodovia SC 427; 41) Divulgação de investimentos em eventos que reforçam
o turismo, como WCT e Tomada de Laguna; 42) Divulga os beneficíos da
desentralização, especialmente na saúde; 43) Divulga postos de fiscalização
nas estradas do estado, evitando sonegação fiscal; 44) Divulga programa de
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análise da qualidade da água das praias (FATMA); 45) Divulga criação de
parques econlógicos no estado (FATMA); 46) Divulga pavimentação da SC
431; 47) Divulga obras de recuperação de rodovias e ruas em parceria com os
municípios; 48) Divulga operação veraneio especialmente com relação ao
programa de salva-vidas; 49) Divulga a criação da aduana de Dionísio
Cerqueira; 50) Divulga a valorização da cultura pelo governo catarinense:
reforma do teatro Alvares de Carvalho; 51) Divulga reaparelhamento de UTI no
Hospital Santo Antônio em Blumenau; 52) Divulga investimentos na educação,
especificamente na escola Tancredo Neves; 53) Divulga reforma de escola em
Planalto Serrano entre outros municípios; 54) Divulga modelo de ensino em
tempo integral; 55) Divulga benefícios dos centros regionais decorrentes da
descentralização; 56) Divulga investimentos no Instituto de Cardiologia, único
hospital público habilitado a fazer transplante de coração; 57) Divulga
complexo penitenciário de São Pedro de Alcântara; 58) Divulga benefícios da
pavimentação das ruas nas cidades e ação do governo para garantir tal
benefício; 59) Divulga reforma do Poliesportivo do Instituto Estadual Educação,
em Florianópolis; 60) Divulga ações do governo para cuidar da saúde dos
cataninenses; 61) Divulga reforma e iluminação de estradas; 62) Divulga
investimentos em saúde que facilitou doação de sangue no município de
Tubarão; 63) Divulga atividades do centro de internamento de Concórdia; 64)
divulga novas instalações da 6a Delegacia de Polícia em Florianópolis; 65)
Divulga novo prédio da Delegacía Regional de São Bento do Sul; 66) Divulga
concessão de bolsas de estudos; 67)Divulga ações de saúde e investimentos
em equipamentos; 68) Divulga pavimentação da Rodovia SC 469; 69) Divulga
obra de pavimentação de rodovia em Itapiranga; 70) Divulga obras em
educação e saúde no município de Lages; 71) Divulga investimentos em
educação com construção de escolas e quadras de esporte; 72) Divulga
atuação da Secretaria Regional em Joenvile; 73) Divulga ações das
Secretarias Regionais, especificamente em Xanxerê; 74) Divulga ações de
segurança em Joenvile e obra da penitenciária industrial; 75) Divulga
investimentos em educação.

111- No OVO de fi. 365 em que gravados os VTs de 76 a 103,

verifica-se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo como propaganda

institucional:

76) Divulga atendimento pelo SUS em Santa Catarina; 77) Divulga
investimentos em educação; 78) Divulga obras de infraestrutura viária e
aeroviária; 79) Divulga ações das Secretarias Regionais, especificamente
em Xanxerê; 80) Divulga obras de ginásio em Joenvile e incentivo ao
esporte; 81) Informa obras realizadas pela Secretaria Regional de
Maravilhas; 82) Divulga atendimento de saúdo de Florianópolis; 83) Divulga
ações na área de segurança; 84) Divulga realizações na área de educação
em Xapecó; 85) Divulga obras na saúde e na pavimentação da SC 431; 86)
Divulga ações das Secretarias Regionais na educação, como exemplo em
Campos Novos; 87) Divulga obras na segurança, especificamente na
petenciária São Pedro de Alcântara; 88) Divulga ações na área de
educação e reformas em escolas; 89) Divulga ações na área de segurança,
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como reforma de delegacias; 90) Divulga obras de ginásio em Joenvile e
incentivo ao esporte; 91) Divulga ações das Secretarias Regionais,
especificamente nos municípios de Campo Alegre e Monte Castelo (obras
de escolas; 92) Divulga ações das Secretarias Regionais, especificamente
em Itajaí (ex.: delegacia de polícia); 93) Divulga ações das Secretarias
Regionais (ex.: obras na delegacia); 94) Divulga ações das Secretarias
Regionais, especificamente em Ituporanga (ações em educação, habitação
e micro-bacias); 95) Divulga ações das Secretarias Regionais do Oeste:
obras de pavimentação; 96) Divulga ações das Secretarias Regionais do
Oeste (Paulitos) 97) Divulga ações das Secretarias Regionais (Mafra):
obras na delegacia de polícia; 98) Divulga ações da Secretaria Regional de
Blumenau: saúde, pavimentação e rede elétrica; 99) Divulga ações da
Secretaria Regional de Lages: núcleo de perícias; investimentos na
segurança; 100) Divulga ações da Secretaria Regional de Laguna: saúde,
educação, infraestrutura e pavimentação; 101) Divulga ações da Secretaria
Regional de Blumenau (descentralização): educação; 102) Divulga ações
na área de saúde (Japecó, Jaraguá do Sul; e 103) Divulga ações na área
de saúde (compra de equipamentos de cardiologia no município de São
José).

Nota-se que os VTs em questão revelam o exclusivo caráter

informativo do texto, ao identificar as obras realizadas pelo governo e os

serviços que se encontram disponíveis para a população. Por meio do informe

publicitário, buscou-se dar publicidade sobre atos e empreendimentos estatais

concretizados, identificando o responsável e realizador, no caso o governo de

Santa Catarina.

O texto não promove a figura do então governador, ora

recorrido, mas tem como fim informar, de um modo geral, à população sobre a

gestão da coisa pública. Verifica-se que a ênfase na mensagem está posta na

obra, no empreendimento ou serviço realizado pelo estado de Santa Catarina,

não se vislumbrando a presença de informes publicitários que extrapolem os

limites permitidos pela Constituição.

Não se pode negar que a divulgação da atividade da

Administração Pública está inserida nas atribuições estatais, como bem pontua

Hely Lopes Meirelles ao afirmar que "a publicidade, como princípio de

administração pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não

só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de

propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes" (Direito

Administrativo, Malheiros, 22a ed., p. 87).



RCEd nO703/SC. 45

No mesmo sentido, manifesta-se J. Cretella Júnior, em

Comentários à Constituição de 1988, vA, p. 2.252-3 afirmando que

o caráter educativo, informativo ou de orientação social da
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos é imposição da regra jurídica constitucional. O
Chefe do Executivo, ao inaugurar escola ou biblioteca, dará
especial ênfase ao empreendimento, assinalando a importância
educativa do ato. Do mesmo modo, será educativa e informativa
toda publicidade em torno da importância da instalação de pontos de
saúde e de vacinação para enfrentar surtos epidemiológicos.

A orientação social também deverá estar presente na publicidade de
atos e campanhas dos órgãos públicos, dando-se instruções ao povo
a respeito da importância, para a coletividade, das medidas que
estão sendo tomadas, no setor visado.

Portanto, apenas o material de propaganda institucional em

que se identifica a denominada promoção pessoal violaria, em tese, o art. 37,

~ 1°, da Constituição Federal, que determina que 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" (grifo nosso).

Entretanto, como já salientado, não compete a esta Justiça

Especializada julgar a legalidade ou probidade, em si, da suposta promoção

pessoal - o que deve ser apurado em seara própria1. Compete, tão somente,

investigar a ocorrência de eventual interferência ilícita no pleito eleitoral, seja

política ou econômica, visando a beneficiar e fortalecer candidaturas. No

caso, releva apurar a potencialidade de tais atos afetarem o equilíbrio de

forças existentes entre os candidatos, ou seja, influenciarem a liberdade de

escolha do eleitorado.

Nesse ponto, ao analisar as propagandas institucionais,

1 "Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar nO64190.Abuso de poder. Utilização indevida dos
meios de comunicação social. Jornal. Suplementos. Matérias. Publicidade Institucional. Entrevista. Governador.
1. Ntio cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de improbidade administrativa, o que deve ser
apurado por intermédio de ação própria. Precedente: Acórdão nO612. (...)
3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato apurado tem a potencialidade para desequilibrar a
disputa do pleito, requisito essencial para a configuração dos ilícitos a que se refere o art. 22 da Lei de
Inelegibilidades.
Recurso ordinário a que se nega provimento." (RO nO 725/GO, Rei. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de
18.11.2005) (g.n.)
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devem-se considerar os diferentes efeitos promocionais que advêm de tal

propaganda. Se de um lado, promovem-se as ações do próprio governo,

permitindo que a população acompanhe as ações administrativas - efeito que

é próprio de referida propaganda; de outro há natural promoção do detentor

do mandato de chefe do Poder Executivo.

Como salientou o e, Min. Sepúlveda Pertence, "que a

propaganda institucional da Administração beneficia o titular do

Executivo que se candidata a reeleição é indiscutível. Mas, permitida a

reeleição pelo texto constitucional vigente, não é dado proibi-Ia, a
qualquer tempo, quando a lei só a vedou nos três meses que antecedem o

pleito" (AG 2.421, 14.02.2002, DJ 19.04.2002). Necessário analisar os termos

desta divulgação.

Afinal, esta deformação da propaganda institucional em

promoção pessoal não pode ser pressuposta, ainda que acentuada dentro

da própria sistemática de previsão constitucional da reeleição, fato que já

foi registrado por esta c. Corte Superior:

PROPAGANDA ELEITORAL - TEMPORÃ - Descabe confundir
propaganda eleitoral com a publicidade institucional prevista no
artigo 37, S 1°, da Constituição Federal. A maior valia decorrente
da administração exercida, da permanência no cargo, em que
pese à potencial caminhada no sentido da reeleição, longe fica
de respaldar atos que, em condenável desvio de conduta,
impliquem o desequilíbrio de futura disputa, como é exemplo
escamoteada propaganda eleitoral fora do lapso temporal
revelado no artigo 36 da Lei nO9.504/97.

(RP 752/DF, ReI. Min. Marco Aurélio, DJ de 17.3.2006)

De referido acórdão, destaco, ainda, o voto proferido pelo

e. Ministro Gilmar Mendes:

A Constituição Federal disciplina a propaganda institucional nestes
termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade. impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (Redação dada pela
Emenda Constitucional nO19 de 1998)
(...)
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S 10 - 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
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos (grifos no original).

Não é o que se extrai dos autos, uma vez que a propaganda
veiculada faz clara alusão ao atual governo federal, na medida
em que enaltece o resultado obtido na economia, no setor da
agricultura familiar e na indústria como 'o melhor resultado dos
últimos 10 anos' (fI. 3).

Assim, fica caracterizada a promoção pessoal do Representado, com
a conseqüente quebra do princípio da impessoalidade, fundamento
da propaganda institucional.

Há casos em que a propaganda institucional e seu efeito

natural de promover prestígio para o governo quase se confundem com a

promoção pessoal do administrador. Cabe, portanto, a análise de cada caso

concreto.

Na hipótese, como visto, parte da propaganda institucional,

além de divulgar as ações do governo, acabou por promover a figura do

recorrido, então detentor do cargo de chefe do Poder Executivo, por meio da

menção ao mote "descentralização", utilizado indistintamente na propaganda

institucional e não institucional.

Resta, pois, saber se houve potencialidade para ofender a

normalidade e a legitimidade das eleições.

6.2.2. Da propaganda não institucional

Como já apontado, a propaganda não institucional juntada

aos autos refere-se a: a) entrevista com o candidato Luiz Henrique no período

eleitoral (23.10.2006) no programa SBr Meio Dia (fI. 1.004); b) reportagens

divulgadas pela mídia impressa noticiando as obras realizadas pelo governo

(fls. 322-335); c) suplementos ou informes especiais publicados na mídia

impressa, divulgando a imagem e obras do recorrido (fls. 487-897).

De fato, como argumenta a defesa, parte da propaganda não

institucional veiculada cuida apenas da divulgação das obras de governos,
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manifestando-se dentro do espaço jornalístico. No meu entender, trata-se das

seguintes notícias:

fI. 322: Diário Catarinense, em 29.7.2005: Novo prédio da delegacia da mulher,
da criança e do adolescente, em Florianópolis; fI. 323: O Estado, em 9.8.2005:
anuncia que "Descentralização beneficia escolas da Regional de Curitibanos";
fI. 324: O Estado, em 11.8.2005: anuncia que "descentralização garante
construção de escola-modelo em Curitibanos"; fI. 325: O Estado, em
16.8.2005: anuncia que "reformas beneficiam escolas da Regional de
Canoinhas; fI. 326: Diário Catarinense, em 18.8.2005: anuncia que "Governo
amplia escolas na regional de Canoinhas'~ fI. 327: O Estado, em 29.8.2005:
anuncia que "regional de Brusque conta com educação de qualidade"; fI. 328:
Diário Catarinense, em 2.9.2005: anuncia que "Educação na Regional de
Araranguá é prioridade do Governo"; fI. 329: O Estado, em 15.9.2005, anuncia
que "Educação é priorizada pelo Governo na Regional de Joenvi/e"; fI. 330: O
Estado, em 16.9.2005: anuncia que "Escolas da regional de Ituporanga
recebem melhorias do governo':' fI. 331: O Estado, em 24 e 25.9.2005: anuncia
que "Governo leva melhorias a escolas da Regional de Mafra"; fI. 332: Diário
Catarinense, em 4.10.2005: "Educação é prioridade do Governo na Regional
de Palmitos"; fI. 333: Diário Catarinense, em 7.10.2005: "Segurança e
atendimento ao cidadão são prioridades em São Bento do Sul"; fI. 334: A
notícia, sem data: enuncia que "educação recebe investimentos na Regional
de Jaraguá do Sul"; fI. 335: A notícia, em 21.11.2005: anuncia que '~cesso à
Celso Ramos recebe pavimentação". fI. 563-570: Suplemento Especial do
Jornal Folha do Vale, edição de 4.2006: limita-se a divulgação de obras do
goveno estadual e do valor dos gastos (não tem indicação da tiragem e
abrangência); fls. 616-614: fotos de outdoors divulgando o programa de
governo deonominado descentralização pela Revista Metrópole. Limita-se ao
texto "Descentralização - nunca se fez tanto por Santa Catarina"; fls. 896-897:
Jornal O diário Catarinense, edição de 25.2.2006: O Diretório Municipal do
PMDB de Palhaça parabeniza o Governador pelo seu aniversário. (não há
indicação da tiragem nem da área de circulação).

Entretanto, do que foi trazido aos autos, vislumbra-se que boa

parte das propagandas não institucionais veiculam, como alegado pela

recorrente, um enaltecimento da pessoa do governador e suas

realizações, o que implica dizer, não estão referidas manifestações

incluídas no exercício estritamente jornalístico, que está assegurado pelo

direito fundamental da liberdade de imprensa.

Além disso, em diversas passagens de referida propaganda

faz-se menção ao pleito que então se avizinhava e à possibilidade de o

governador ora recorrido ser candidato à reeleição. Vincula-se, ainda, na

propaganda não institucional, o modelo de gestão descentralizada à pessoa
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do governador, salientando-se os benefícios advindos da mudança de padrão

de administração. Verifiquei tal ocorrência nas seguintes propagandas:

!lSuplemento 40 Meses de Mudanças, Jornal a Notícia, edição de
sete de maio de 2006, fls. 860-863:

O atual governo catarinense completa 40 meses de administração,
contabilizando resultados surpreendentes. Depois de implantar
uma reforma administrativa sem precedentes na história de
Santa Catarina, o governador licenciado, Luiz Henrique da
Silveira, e o Governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira,
realizam um balanço minucioso das realizações, destacando o
programa de descentralização, que tornou a estrutura governamental
mais próxima das comunidades. (...) 'A descentralização é uma
mudança na cultura política'

Licenciado desde 9 de abril de suas funções no Governo do Estado,
Luiz Henrique da Silveira está se dedicando a atividades partidárias,
à viagens e à formulação de um programa de trabalho para a
campanha eleitoral que se inicia em julho. LHS vai buscar a
reeleição, para um mandato de mais quatro anos à frente do
Executivo catarinense.( ...) 'Só sou candidato à reeleição para
consolidar esse novo paradigma de governo que implantamos
em Santa Catarina. Ele tem o caráter de intervenção muito mais
profundo nas relações entre governo e povo, entre governo e
instituições, do que normalmente se imagina. Na verdade, a
descentralização não é apenas uma mudança de operação
logística do governo, não é apenas a aproximação do governo
em relação à sociedade, não é apenas a aproximação do
governo em relação às cidades e às regiões. É também uma
mudança muito profunda na cultura política do nosso Estado.
Fazendo um comparativo, sob o ponto de vista logístico, antes
governo operava a 800 quilômetros de quem vive no Extremo-oeste
e a 400 quilômetros médios das demais comunidades. Antes, o
governo estava de costas para as novas ferramentas da tecnologia,
informática e telemática. Como consequência, ficou isolado, longe,
ausente, e por isso ineficiente e ineficaz em relação ao conjunto da
sociedade catarinense. Hoje, com as 30 secretarias de
desenvolvimento regional, o governo está próximo e interligado por
rede de telemática, adquiriu força de eficácia muito grande. Antes, as
pessoas tinham que vir ou apelar a Florianópolis para obter alguma
solução administrativa. Antes, o governador, qualquer que fosse ele,
tinha um poder imperial de decidir sobre as obras, investimentos,
respostas a serem dadas à sociedade. (...)"

!!l Revista Metrópole n° 40, Janeiro de 2006, ano V, sem
informação de tiragem, f!. 587v:

Casildo destaca agilidade do Estado

O ex-governador e ex-senador Casildo Maldaner, atual diretor do
Banco Regional do Desenvolvimento Econômico (BRDE), tem
acompanhado de perto o processo de descentralização do
Governador Luiz Henrique da Silveira, segundo ele, ouvindo a
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comunidade em todos os cantos do Estado. (...) Fazendo uma
projeção política sobre a influência do modelo da descentralização
no processo eleitoral, Casildo Maldaner diz acreditar que na
próxima disputa 'teremos um confronto mostrando de um lado
os que querem modernizar e promover o verdadeiro
crescimento do Estado versus o que querem voltar ao passado,
centralizando o governo na Agronômica'. Ele cita exemplo do
próprio banco, como instrumento de apoio à descentralização.

£.l Revista Metrópole nO 40, Janeiro de 2006, ano V, sem
informação de tiragem, fI. 588y:

Parcerias garantem bons resultados em Brusque (...)

O secretario diz 'pedir a Deus que dê a Luiz Henrique metade do que
deu a Salomão, pois Salomão ganhou saúde e inteligência.
Inteligência o governador tem de sobra, além de ser leal, sincero e
respeitar o povo catarinense. Para a consolidação total deste
modelo administrativo devemos dar mais quatro anos para Luiz
Henrique', encerra.

.Q.l Revista Metrópole nO 40, Janeiro de 2006, ano V, sem
informação de tiragem, fI. 590v:

Desenvolvimento acelerado em Caçador e região (...)

A descentralização implantada pelo Governador Luiz Henrique
da Silveira, segundo Cobalchini, é um marco para a história da
administração estadual. Uma ferramenta de trabalho que ainda
não havia sido usada por outros administradores, e que agora
mostra sua força em benefício dos catarinenses. Nunca se viu tantas
obras e ações em tão curto espaço de tempo. Nunca se viu um
estado inteiro unido por secretários regionais, trabalhando sob a
liderança de um governador atencioso e prestativo. E sem dúvida,
nunca se viu Santa Catarina transformada em um verdadeiro
canteiro de obras como é hoje. Basta olharmos os números, os
investimentos em cada região.

!tl Revista Metrópole nO 40, Janeiro de 2006, ano V, ~
informação de tiragem, fI. 591v:

Gilberto Seleme aposta no dinamismo catarinense (..)

O importante é dar qualidade de vida para as pessoas, ou seja,
escolas, moradia e transporte, 'quem fizesse isso primeiro daria
um passo muito grande para se tornar o prim5eiro governador
reeleito da história de Santa Catarina, e o governador Luiz
Henrique candidata-se a esta honraria. (...)

fi Revista Metrópole nO 40, Janeiro de 2006, ano V, SEM
INFORMAÇÃO DE TIRAGEM, fI. 592v:

Parceria fortalece área rural na região de Campos Novos (...)

Para Justiniano, interagir com a comunidade é o grande diferencial
da Descentralização: a sociedade escolhe o que quer e onde quer os
investimentos. 'O governador LHS é o mais presente na nossa
região nos últimos 30 anos, não só com obras e ações, mas
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também com sua presença física prestigiando a população da
região'. (...)

g} Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário do Contestado,
22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem, fI. 489:

LHS inaugura escola Santa Terezinha(...)

Cobalchini ainda relatou que na ex-administração do Governo do
Estado, não havia sequer um projeto para reforma da escola. 'Se
não havia projetos de reforma, imagina para construção de uma obra
como essa', falou.

'Esse é um dos exemplos da descentralização e da presença das
SDRs, nos municípios, colocando o Estado perto dos problemas e
não como antigamente que se recorria à capital para buscar
soluções', salientou.

hl Especial LHS na Região, Jornal Informe o Diário do Contestado,
22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem, fI. 489v:

Matos Costa já recebeu quase R$ 1 milhão em apenas 3 anos (...)

O prefeito de Matos Costa, Darci Bendllin (PPS) lembrou, quando há
um ano e sete meses LHS esteve no município, inaugurando a
pavimentação da rodovia SC-302, segundo ele, a obra mais
importante do Meio-oeste. O chefe do Executivo municipal disse que
a obra era uma questão de honra, porque alguém precisava honrar a
palavra para que ela saísse do papel. 'Tantos governadores
passaram, mas só o senhor honrou a palavra e fez a obra',
disse. Ele também grifou a importância da descentralização
administrativa no Estado. 'Não tem prefeito que possa reclamar, que
as coisas não estão sendo feitas, disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Regional, Valdir Cobalchini
(PMDB), lembrou que a ponte que estava sendo inaugurada foi
construída em 1926 e estava em estado precário, sem condições de
trafegabilidade. 'Em pouquíssimo tempo e com pouco dinheiro a
reconstruímos', falou. Ele comparou a agilidade do atual governo
ao do passado. 'Fosse o governo antigo, centralizador, jamais
um secretário de infra-estrutura saberia que uma ponte nesse
estado, aqui no interior de Matos Costa, precisaria ser refeita',
argumentou.

il Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC,
jornal Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006, sem informação de
tiragem, fI. 496:

Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC

Adorado pelos Catarinenses, Luiz Henrique se projeta para o
último ano de Governo, mas promete voltar ano que vem com
gás total se for reeleito pelo Povo Catarinense. Com milhares de
obras e investimentos realizados no Estado, um dos Governantes
mais atuantes da história de SC faz jus ao seu slogan.

Um de seus projetos mais comentados de seu governo a
'DESCENTRALIZAÇÃO' mudou o Estado para melhor. Santa
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Catarina hoje pode-se afirmar, que é melhor do que quatro anos
atrás, porque o lema de campanha usado há três anos onde
dizia: 'Por Toda Santa Catarina' é real. Muito já foi feito por esta
terra e muito vai ser feito nas mãos de quem veio pra mudar!

A mesma irregularidade, por conter divulgações e referências

semelhantes, pode ser verificada nas seguintes mídias impressas:

a) fI. 504-509: Jornal Informe de Caçador, publicado em
20.2.2006: noticia a presença do governador Luiz Henrique na
região, os eventos dos quais participou e as ações do governo -7
consta informação de que circula nos municípios de Caçador,
Macieira, Matos Costa, Calmon e Lebon Régis, mas não tem
indicação de tiragem (fI. 509);

b) fI. 510-518: Jornal Folha da Cidade de Caçador, publicado em
20.2.2006: noticia a presença do governador Luiz Henrique na
região, os eventos dos quais participou e as ações do governo -7
não consta locais em que circula nem tem indicação de tiragem
(fI. 511-v);

c) fI. 519-531: suplmento de 8 páginas que divulga o programa
descentralização do governo estadual no Jornal Correio de Santa
Catarina, publicado em 10.3.2006 -7 semanário de 7.000
exemplares.

d) fI. 580: Jornal Diário Catarinense, 4.4.2006 - a empresa
Universal Leaf Tabacos publica: "Obrigado governador Luiz Henrique
da Silveira. Sem seu apoio e sua visão administrativa, o sonho de
muitos joinvilenses e catarinenses não se tornaria realidade" (não
tem indicação da tiragem e abrangência);

e) fI. 628-679: Revista Metrópole, edição de janeiro, 2006: traz
reportagem de capa com o Governador Luiz Henrique noticiando
"Missão cumprida. O governador Luiz Henrique da Silveira transfere
o cargo ao vice Eduardo Pinho Moreira. "Quero voltar em 2007", diz
ele. (Há indicação de que circula em SC, RS, PR, DF e MS, mas
não há indicação de tiragem.

f) fls. 892: Diário Catarinense edição de 2.2.2006: contém
agradecimento da Associação Comercial e Insdustrial de Palhoçoa
nos seguintes termos: "Obrigado Governador, são mais de 5 milhões
em obras. Por isso, Palhoça não pára". (não há indicação da
tiragem nem da área de circulação)

g) fI. 894: Jornal A Notícia, de 5.2.2006: contém agradecimento da
Associação Comercial e Insdustrial de Palhoçoa nos seguintes
termos: "Obrigado Governador, são mais de 5 milhões em obras. Por
isso, Palhoça não pára". (não há indicação da tiragem nem da
área de circulação)

Também neste ponto, verifica-se que, parte da propaganda

não institucional, além de divulgar as ações do governo, acabou por
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promover a figura do recorrido por meio da menção aos seus feitos à sua

imagem, ao seu nome e ao mote "descentralização".

No que se refere ao alegado reprise da participação de Luiz

Henrique da Silveira em programa de televisão destaco que a respectiva

mídia não foi anexada à inicial destes autos, encontrando-se apenas cópia da

folha de rosto que instruiu o RO 2.346, que será julgado nesta mesma

assentada.

Por outro lado, a mesma promoção da imagem do recorrido

pode ser verificada no vídeo que se encontra a fI. 1.004. Assiste-se à

entrevista com o então candidato Luiz Henrique, ora recorrido, no período

eleitoral (23.10.2006), no programa SBr Meio Dia. De fato, em referida

entrevista, o ora recorrido, manifestou-se expressamente sobre sua plataforma

de governo, divulgando os aliados políticos, fazendo críticas aos adversários e

pedindo votos. Com efeito, tal entrevista confunde-se com a propaganda,

que, no momento em que realizada, era restrita ao horário eleitoral

gratuito, em rádio e tv.

Tratando-se da esfera privada, cumpre notar que a liberdade

de imprensa, garantida aos meios de comunicação social, deve restringir-se à

postura jornalística, ou seja, aquela relativa à transmissão de informação à

sociedade. Não se afasta o fato de que, nos limites de tal função, a mídia

possa adotar posições políticas e divulgar opinião favorável a candidato.

Recentemente, para as eleições 2008, o TSE modificou a

redação o art. 20, S 3°, da Resolução TSE nO 22.718/2008, que rege a

propaganda eleitoral na imprensa escrita e nos sítios da internet nos seguintes

termos:

9 3° Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião
favorável a candidato, a partido político ou a coligação, quando feita
pela imprensa escrita, inclusive no respectivo sítio da internet, desde
que não seja matéria paga, mas os abusos e excessos, assim
como as demais formas de uso indevido dos meios de
comunicação, serão apurados e punidos nos termos do art. 22
da Lei Complementar nO64/90."

(Inst. 121, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, publicado em sessão de
17.10.2008)
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A redação de referido dispositivo - conquanto a norma nele

contida seja aplicável somente às eleições realizadas em 2008 - denota a

orientação desta c. Corte de considerar que não configura propaganda eleitoral

a matéria veiculada na imprensa escrita no exercício do mister próprio dos

meios de comunicação, que é o de transmitir informações aos interessados.

Significa dizer que somente quando a matéria se insere na

própria atividade da imprensa é que a divulgação de opinião favorável a

candidato, partido ou coligação não configura propaganda eleitoral. Por outro

lado, esta fica configurada quando a matéria for paga, realizada quando o

meio de comunicação executa outro serviço, no caso, a publicidade.

De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou o

entendimento de que é permitido, à imprensa escrita, em sua atividade

informativa, assumir posição favorável ou contrária a candidato. Os desvios e

abusos, todavia, podem ser analisados pela Justiça Eleitoral, com os meios

processuais cabíveis.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEiÇÕES DE 2006. IMPRENSA ESCRITA. PUBLICAÇÃO DE
ANÚNCIOS PAGOS COM OPINIÃO FAVORÁVEL A CANDIDATO
EM DATA ANTERIOR A 5 DE JULHO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA (9 3° DO ART. 36 DA LEI N° 9.504/97) E
INDIRETA. INAPLlCABILlDADE DO ARTIGO 43 DA LEI DAS
ELEiÇÕES.

1. O artigo 43 da Lei nO9.504/97, que permite a propaganda paga na
imprensa escrita, deve observar o prazo de que trata a cabeça do
artigo 36 do mesmo diploma, que veda qualquer propaganda
eleitoral antes de 6 de julho do ano eleitoral. Precedentes.

2. A divulgação de opinião favorável a candidato na imprensa
escrita não pode ser veiculada mediante matéria paga
(inteligência do ~ 3° do artigo 14 da Resolução nO22.261/2006) e,
à semelhança da propaganda eleitoral onerosa, autorizada pelo
artigo 43 da Lei das Eleições, somente é permitida após 5 de
julho do ano eleitoral.

3. Agravo desprovido.

(REspe 26.893/MG, ReI. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 3.6.2008)

A respeito da configuração de propaganda eleitoral antecipada,

em que a propaganda foi veiculada nos meses que antecedem o início do

período eleitoral, este c. Tribunal já teve a oportunidade de afirmar que não

depende exclusivamente da conjugação simultânea do trinômio candidato,
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pedido de voto e cargo pretendido, tal qual se infere do trecho do inteiro teor

do seguinte julgado, a seguir transcrito:

Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se exige para a
configuração da propaganda eleitoral a conjugação simultânea
do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido.
Nesse ponto, destaco trecho do parecer ministerial:

'( ...)

No caso em questão, não resta dúvida de que a entrevista
concedida pelo recorrente revela dados com capacidade de
influir na vontade do eleitor, ora ostensivamente, ora
dissimuladamente, resultantes: da certeza da pretensa
candidatura; da manifestação; da manifestação de ações políticas a
serem desenvolvidas, da demonstração de melhor aptidão para
exercício da função; da propagação da imagem; do alcance da
divulgação.

Desprovido, assim, de fundamento o alegado conceito extensivo e
abusivo de propaganda eleitoral, evidenciando os autos que a
decisão recorrida foi lançada de acordo com os parâmetros legais
dispostos no ~ 3° do art. 36 da Lei nO9.504/97. (REspe 21.656/PR,
ReI. Min. Peçanha Martins, DJ de 15.10.2004)

No caso, tratando-se de suplementos e de entrevista

direcionados exclusivamente à divulgação das ações e imagens do

recorrido, entendo não se tratar de atividade meramente jornalística. Entendo

ter-se ultrapassado o limite da liberdade de expressão de modo a beneficiar a

figura do recorrido.

Resta, pois, saber se houve potencialidade para ofender a

normalidade e a legitimidade das eleições.

7. POTENCIALIDADE PARA INFLUENCIAR O EQUiLíBRIO DE FORÇAS

ENTRE OS CANDIDATOS NO PLEITO.

Como verificado nos tópicos anteriores, de fato, como

argumenta a recorrente, identificou-se tanto o uso de propaganda

institucional como o de propaganda não institucional para a divulgação

da imagem e das obras do recorrido, em seu benefício próprio ou de sua

candidatura. Em síntese, observei a existência de promoção da imagem do
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recorrido, em afronta ao art. 37, S 1°, da CR/88, nas seguintes divulgações

que vieram aos autos:

I) propaganda institucional, em alguns encartes das

Secretarias Regionais, quais sejam: !ll fI. 547, Propaganda institucional da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, veiculada no

jornal Folha do Oeste, edição 1097, abril de 2006, tiragem: 1500 exemplares

(fI. 543.v); -ºl fls. 556-562, Publicidade institucional da Secretaria de

Desenvolvimento Regional de Brusque, Jornal Usina do Vale, Edição de abril

de 2006, sem informação de tiragem; QJ. fI. 574v, Propaganda institucional da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Blumenau, jornal Folha de

Blumenau, semana de 10 a 16 de maio de 2006, sem informação de tiragem;

11) propaganda não institucional: !ll Suplemento 40 Meses

de Mudanças, Jornal a Notícia, edição de sete de maio de 2006, fls. 860-863;

-ºl Revista Metrópole nO40, Janeiro de 2006, ano V, sem informação de

tiragem, fI. 587v; fI. 588v; fI. 590v, fI. 591v, fI. 592v; QJ. Especial LHS na

Região, Jornal Informe o Diário do Contestado, 22 de dezembro de 2005, ~

informação de tiragem, fI. 489; !!l Especial LHS na Região, Jornal Informe o
Diário do Contestado, 22 de dezembro de 2005, sem informação de tiragem,

fI. 489v; !!l. Suplemento Especial Luiz Henrique da Silveira: Por toda SC,

jornal Voz Regional, 8 de fevereiro de 2006, sem informação de tiragem,

fI. 496; f) Jornal Informe de Caçador, publicado em 20.2.2006, fls. 504-509,

sem indicação de tiragem; g1 Jornal Folha da Cidade de Caçador,

publicado em 20.2.2006, não consta locais em que circula, sem indicação de

tiragem (fI. 511-v); !:!l. suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado

em 10.3.2006, semanário de 7.000 exemplares fi. 519-531; i1 Jornal Diário
Catarinense, em 4.4.2006, fI. 580, não tem indicação da tiragem e

abrangência; i1 Revista Metrópole , edição de janeiro, 2006, indicação de

que circula em SC, RS, PR, DF e MS, mas não há indicação de tiragem,

fls. 628-679; !s1 Diário Catarinense edição de 2.2.2006, não há indicação da

tiragem nem da área de circulação, fi. 892; !1Jornal A Notícia, de 5.2.2006,

não há indicação da tiragem nem da área de circulação, fI. 894; !!!l vídeo

que se encontra a fi. 1004.



RCEd nO703/SC. 57

Resta saber, pois, se referidas irregularidades tiveram

potencialidade para ofender a normalidade e a legitimidade das eleições,

ou seja, se são passíveis de punição por meio do recurso contra expedição de
diploma.

Como entender potencialidade e legitimidade? Como destaquei

no RCED 671, sem dúvida só se chega à resposta quando se atém às

peculiaridades de cada caso. Antes, porém, firmo duas premissas com esteio

na doutrina e jurisprudência.

1° O exame da potencialidade não se prende ao resultado

das eleições. Importam os elementos que podem influir no

transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, sem

necessária vinculação com resultado quantitativo.

2° Legitimidade do pleito diz respeito ao tratamento isonômico

("equilíbrio da disputa") entre candidatos e ao respeito à

vontade popular.

No ponto, lúcidas as lições de Emerson Garcia:

Para que seja identificada a potencialidade do ato, é despicienda a
apresentação de cálculos aritméticos que venham a refletir uma
diferença quantitativa de votos em favor de quem o praticou ou
mesmo a demonstração de relação de causa e efeito entre o ato
e o resultado do pleito. Pelo contrário, bastará que o ato,
analisado em si e sob a ótica da conjuntura em que foi
praticado, denote ser potencialmente daninho à legitimidade do
pleito, sendo apto a comprometer a igualdade entre os
candidatos e influir sobre a vontade popular. O nexo de
causalidade, consubstanciado na provável influência do ilícito no
resultado eleitoral, é tão-somente indiciário, não conclusivo, prova,
aliás, cujo produção é de todo inviável." (GARCIA, Emerson. Abuso
de Poder nas Eleições - Meios de Coibição. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006, p. 20) (g.n.).

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEiÇÃO 2002. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATO. SENADOR.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO. IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO. RÁDIO.
DIVULGAÇÃO. ENTREVISTA. PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE. INFLUÊNCIA.
ELEiÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
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Para a configuração do ilícito previsto no art. 22 da LC nO64/90, é
necessário aferir se o fato tem potencialidade ou probabilidade
de influir no equilíbrio da disputa, independentemente da vitória
eleitoral do autor ou do beneficiário da conduta lesiva.

(...) (g. n.)

(RO nO781, ReI. Min. Peçanha Martins, DJ de 24.9.2004).

Investigação judicial. Art. 22 da LC nO64/90. Abuso do poder político.
Prefeito. Candidata a deputada estadual. Máquina administrativa.
Utilização. Cartazes. Convites. Eventos. Municipalidade. Patrocínio.
Mochilas escolares. Distribuição. Posto médico. Jalecos. Nome e
número da deputada. Divulgação.

Abuso do poder político. Configuração. Cálculos matemáticos. Nexo
de causalidade. Comprovação da influência no pleito.
Não-cabimento.

Potencialidade. Caracterização.

1. Para a configuração de abuso de poder, não se exige nexo de
causalidade, entendido esse como a comprovação de que o
candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito ocorrido, mas
que fique demonstrado que as práticas irregulares teriam
capacidade ou potencial para influenciar o eleitorado, o que
torna ilegítimo o resultado do pleito.

2. Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria impossível
que a representação fosse julgada antes da eleição do candidato,
que é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto no
inciso XIV do art. 22 da LC nO64/90, somente neste caso poderá a
investigação judicial surtir os efeitos de cassação do registro e
aplicação da sanção de inelegibilidade.

(RO 752/ES, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 6.8.2004)

E, ainda: REspe nO26.054/AL, ReI. Min. Cesar Asfor Rocha,

DJ de 25.8.2006 e o RO nO781, ReI. Min. Francisco PeçanhaMartins, DJ de
19.8.2004.

De fato, não há examinar a potencialidade vinculando-a a

dados numéricos. Caso contrário, ficaríamos a mercê de conjecturas sem fim.

Assim, 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.
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No caso dos autos, a publicidade considerada irregular - ou

seja, que vinculou a imagem do recorrido às obras públicas,

impulsionando sua candidatura - foi divulgada tanto pela mídia impressa

quanto por entrevista realizada na televisão, em uma oportunidade.

Com relação à entrevista com o candidato Luiz Henrique no

período eleitoral (23.10.2006) no programa SBr Meio Dia (fI. 1.004), conforme

a prova do autos, trata-se de única entrevista. Não há notícia de que tal

vídeo tenha sido reproduzido em outras oportunidades. Além disso, não há,

nos autos, informações que possibilitem o conhecimento da abrangência

da Rede se, canal de televisão no qual foi divulgada a entrevista.

Como já salientei no RO 1.537/MG, não há irregularidades na

concessão de uma única entrevista. Reprime-se o uso indevido dos meios

de comunicação social e abuso de poder quando o candidato manifesta-se

sobre sua candidatura, em reiteradas entrevistas concedidas a emissoras

(de rádio ou tv), durante o período vedado. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO EM INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL - ART. 22 DA LC 64/90 - RECEBIMENTO COMO
ORDINÁRIO.

PROGRAMA DE RÁDIO APRESENTADO POR CANDIDATO A
DEPUTADO DISTRITAL NO PERíODO PREVISTO NO ART. 45 DA
LEI N° 9.096/97, NO QUAL PARTICIPOU CANDIDATO A
SENADOR, PROPRIETÁRIO DA EMISSORA, COM ELOGIOS
RECíPROCOS E REFERÊNCIAS DIRETAS À ELEiÇÃO.

PROPAGANDA ELEITORAL VEDADA, POR TRATAMENTO
PRIVILEGIADO, QUE SE CONFIGUROU PELO GRANDE
DESTAQUE DADO AOS RECORRIDOS PELA EMISSORA.

O FATO DE TEREM OS RECORRIDOS QUE SE VALIDO DA
CONDiÇÃO DE UM DELES DE SER PROPRIETÁRIO DA
EMISSORA E A REITERAÇÃO DA CONDUTA LEVA À
CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

RECURSO PROVIDO PARA DECRETAR A INELEGIBILIDADE
DOS RECORRIDOS POR TRÊS ANOS" (9. n.) (REspe 16.184,
ReI. Min. Eduardo Alckmin, DJ de 30.6.2000).

Além disso, no que se refere à realização de entrevistas, a

legislação eleitoral não impõe que as emissoras de televisão, ou qualquer outro

veículo de comunicação, realizem todas as entrevistas, com todos os
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candidatos, em condições iguais. O que a lei veda, é o tratamento privilegiado

de algum candidato (art. 45, I e IV), fato que deve ser aferido em toda a grade

de programação. Contudo, tal fato não é argüido nos presentes autos. Com

efeito, uma única entrevista não é suficiente para se afirmar a existência

de tratamento privilegiado na programação da emissora, de modo a

traduzir potencialidade de influir no pleito.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, manifestou-se o

e. Min. Caputo Bastos, AgRg-AC 2.787/PA, DJe de 7.10.2008:

"Nos termos do art. 46 da Lei nO9.504/97, as emissoras de rádio e
televisão, caso optem por realizar debates entre postulantes a
cargos eletivos, estão obrigadas a convidar os candidatos cujos
partidos tenham representação na Câmara Federal, sendo-lhes
facultado convidar os que não se enquadrem nessa situação, por
mera liberalidade.

Não obstante, com relação às entrevistas não há amparo legal
de que, como decidiu o Juízo Eleitoral, deve ser obedecida as
mesmas regras e condições instituídas aos demais candidatos.

Em hipótese que guarda certa semelhança com a presente, o
eminente Ministro Sepúlveda Pertence consignou:

Esta Corte já teve oportunidade de julgar caso semelhante, quando
entendeu não caber à Justiça Eleitoral impor às emissoras de
televisão, ou a qualquer outro veículo de comunicação, a obrigação
de entrevistar esta ou aquela pessoa.

O Exmo. Sr. Ministro Fernando Neves, ao julgar a MC 1.066, de
12.7.02, proferiu a seguinte decisão:
(...)

A meu sentir, o pedido é impossível juridicamente, pois não cabe à
Justiça Eleitoral impor às emissoras de televisão, ou a qualquer outro
veículo de comunicação, a obrigação de entrevistar esta ou aquela
pessoa. O que a lei veda é o tratamento privilegiado, como aliás,
consta da norma invocada pelo autor. E para tal hipótese, prevê
pena de multa, aplicada em procedimento que se inicia perante Juiz
Auxiliar.

Assim, impOSSívelacolher a pretensão do autor. Por outro lado,
esclareço que como já tive oportunidade de afirmar em decisão
de 1998 (Representação nO50), a regra do artigo 45, IV, da Lei
9.504, de 1997 não assegura idêntico espaço para todos os
candidatos na mídia, mas sim tempo proporcional à
participação de cada um no cenário político.

À imprensa compete noticiar o que acontece e é de interesse da
sociedade. Daí porque considero perfeitamente admissível e
coerente que se dedique maior espaço para os candidatos que
disputam os primeiros lugares na preferência popular ou para
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os fatos que são de maior interesse para o público em geral.
(...)"

Já quanto à potencialidade da veiculação de publicidade em

mídia impressa, a jurisprudência desta c. Corte tem entendido que somente

fica devidamente demonstrada no caso de ficar evidenciado que foi de grande

monta, já que o acesso à mídia impressa depende do interesse do eleitor,

diferentemente do que acontece com o rádio e a televisão.

É o que se extrai dos seguintes julgados:

Recurso especial eleitoral.

Abuso de poder econômico. Utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social.

Potencialidade e probabilidade de distorção da manifestação popular
com reflexo no resultado do pleito. Tema da competência das
instâncias ordinárias. Súmulas nos 07 do STJ e 279 do STF.

Na aferição da potencialidade dos atos de propaganda eleitoral
ilícita, distinguem-se os praticados na imprensa escrita
daqueles realizados no rádio e na televisão.

Recursos não conhecidos.

(REspe 19.438/MA, ReI. Min. Fernando Neves, ReI. Designado
Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de 14.11.2002)

Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar
nO 64/90. Abuso de poder. Utilização indevida dos meios de
comunicação social. Jornal. Suplementos. Matérias. Publicidade
Institucional. Entrevista. Governador.

1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de
improbidade administrativa, o que deve ser apurado por intermédio
de ação própria. Precedente: Acórdão nO612.

2. Tratando-se de fato ocorrido na imprensa escrita, tem-se que o
seu alcance é inegavelmente menor em relação a um fato
sucedido em outros veículos de comunicação social, como o
rádio e a televisão, em face da própria característica do veículo
impresso de comunicação, cujo acesso à informação tem
relação direta ao interesse do eleitor.

3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato
apurado tem a potencialidade para desequilibrar a disputa do pleito,
requisito essencial para a configuração dos ilícitos a que se refere o
art. 22 da Lei de Inelegibilidades.

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO 725/GO, ReI. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, ReI. Designado
Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005)
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Entretanto, na presente hipótese não é possível extrair da

prova dos autos a repercussão que as divulgações, consideradas

promocionais, obtiveram no estado de Santa Catarina. De toda a

publicidade em questão, apenas há indicação de tiragem:

a) no suplemento do Correio de Santa Catarina, publicado

em 10.3.2006: 7.000 exemplares, fls. 519-531 e,

b) na propaganda institucional da Secretaria de

Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste, veiculada no jornal Folha

do Oeste, edição 1.097, abril de 2006, tiragem: 1500 exemplares (fI. 543.v).

Além disso, a Coligação recorrente pretende sirva à

comprovação da extensão que tiveram as irregularidades apontadas nos autos,

transcrição de informação constante no sítio da Associação dos Jornais do

Interior de Santa Catarina, que revela apenas a média de tiragem dos

jornais associados a tal organização (fI. 475):

Atualmente, a Adjori/SC mantém 143 jornais associados. Com
tiragem média de 3.000 exemplares, os jornais ultrapassam a
marca de 400.000 exemplares circulando em praticamente todos os
293 municípios de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis. Juntos,
os jornais associados somam mais de um milhão de eleitores no
Estado, considerando-se a média de 3 eleitores por exemplar.

Não foi informada, pois, a tiragem de cada jornal em que,

conforme examinado neste voto, houve a prática de propaganda

promocional em favor do recorrido. Conforme relatado, os suplementos

não indicam a tiragem, impedindo a verificação de seu alcance.

O mesmo ocorre com relação à divulgação dos 103 vídeos da

propaganda institucional "Santa Catarina em Ação". Ainda que se

questionasse o conteúdo veiculado, a recorrente limitou-se a colacionar aos

autos impresso do site da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e

Televisão em que se afirma que "reúne atualmente 121 emissoras,

abrangendo, pela sua credibilidade, as mais diversas potencialidades

econômicas e sociais no Estado, sendo considerada a maior prestadora dos

serviços comerciais da média radiofônica catarinense" (fI. 370). Outrossim, não
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há, nos autos, informações relativas ao local, data e inserções que teriam

ocorrido na programação televisiva.

Ponto de relevo é o fato de que não há nos autos prova de que

as propagandas institucionais e não institucionais nas quais se verificou a

ocorrência de irregularidades tenham sido veiculadas por mais de uma vez

e em mais de uma localidade, não ficando comprovada, assim, ª
repercussão das irregularidades.

Com efeito, o que se demonstrou na presente hipótese foi

que referidas propagandas tiveram trânsito de forma não reiterada e não

massiva em municípios específicos do Estado nos quais os jornais

tiveram circulação. Tal fato, contudo, não evidencia, a potencialidade de as

irregularidades nelas verificadas desequilibrarem a inicial paridade de

condições dos candidatos a governador do Estado de Santa Cantarina.

Quanto ao ponto, relativamente à ausência de prova da

repercussão de irregularidades veiculadas em imprensa escrita e, ainda, no

que importa ao fato de que referido meio de comunicação social deve ter uma

abordagem diferenciada quando se trata da prática de irregularidades

eleitorais, assim já memanifestei nos autos do RO1.514/TO,nos seguintes

termos:

É assente que para a procedência da AIJE é necessana a
demonstração da potencialidade para interferir na legitimidade e
normalidade do pleito. Nesse sentido, o REspe 28.387/GO,
ReI. e. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 4.2.2008; o AgRg no REspe
25.340/MS, ReI. e. Min. Caputo Bastos, DJ de 1.8.2006 e o RO
nO763/AC, ReI. e. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 12.8.2005.

Fato relevante, na espécie, para se perquirir a potencialidade, é
saber qual a tiragem do Jornal Correio do Tocantins. Isso
porque apenas jornal de tiragem expressiva, enaltecendo um
único candidato, caracteriza uso indevido dos meios de
comunicação, nos termos do art. 22, caput, da Lei
ComplementarnO64/90.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência do c. TSE os seguintes
precedentes:

'Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação. Proximidade.
Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e matérias.
Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos meios de comunicação
social. Tiragem expressiva. Abuso do poder econômico. Lei
Complementar n° 64/90.
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1) Jornal de tiragem expressiva, distribuído gratuitamente, que em
suas edições enaltece apenas um candidato, dá-lhe oportunidade
para divulgar suas idéias e, principalmente, para exibir o apoio
político que detém de outras lideranças estaduais e nacionais,
mostra potencial para desequilibrar a disputa eleitoral,
caracterizando uso indevido dos meios de comunicação e abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar
nO64/90' (g. n.) (RO nO688, ReI. e. Min. Fernando Neves, DJ de
21.6.2004);

'RECURSO ESPECIAL ELEITORAL RECEBIDO COMO
ORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO
INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO. JORNAL. PROMOÇÃO
PESSOAL. POTENCIALIDADE. INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV,
LC N° 64/90. NÃO-PROVIMENTO.

1. O recorrente publicou em periódico de propriedade de sua família,
exemplares de fls. 4-44 e 61-82 do jornal 'O Caranguejo', diversas
matérias a seu favor, em detrimento de outros candidatos que
também concorriam ao pleito.

2. Em situação análoga, este Tribunal constatou o uso indevido dos
meios de comunicação e abuso do poder econômico, no seguinte
precedente:

"Investigação judicial. Imprensa escrita. Jornal. Criação.
Proximidade. Eleição. Distribuição gratuita. Notícias. Fotos e
matérias. Favorecimento. Candidato. Uso indevido dos meios de
comunicação social. Tiragem expressiva. Abuso do poder
econômico. Lei Complementar nO64/90.

1) Jornal de tiragem expressiva, distribuído gratuitamente, que em
suas edições enaltece apenas um candidato, dá-lhe oportunidade
para divulgar suas idéias e, principalmente, para exibir o apoio
político que detém de outras lideranças estaduais e nacionais,
mostra potencial para desequilibrar a disputa eleitoral,
caracterizando uso indevido dos meios de comunicação e
abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nO64/90" (RO nO688/SC, ReI. Min. Fernando Neves,
DJ de 21.6.2004).

3. A potencialidade da conduta revela-se na ampla tiragem do
veículo de comunicação, 1500 (mil e quinhentos) exemplares,
distribuídos gratuitamente nos Municípios de Palhoça, Santo Amaro
da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado, Angelina e São
José. Registra o Acórdão Regional que essa tiragem alcança 98.722
(noventa e oito mil, setecentos e vinte e duas) pessoas.

4. Nos termos da jurisprudência do TSE, não é fator suficiente para
desconfigurar o abuso do poder previsto no art. 22 da LC nO64/90,
'(...) o fato de o candidato por ele beneficiado não ter sido eleito, pois
o que se leva em consideração na caracterização do abuso do poder
são suas características e as circunstâncias em que ocorrido'
(REspe nO 26.054/AL, ReI. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de
25.8.2006)
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5. Recurso especial recebido como ordinário e não provido' (g. n.)
(RO nO1.530/SC, ReI. e. Min. José Delgado, DJ de 18.3.2008);

Entretanto, ao examinar as provas coligidas, não pude
confirmar a tiragem das edições do Jornal Correio do Tocantins.

Ressalto que a questão (tornar preciso o alcance do jornal) ensejou
debates na instância ordinária. Merece nota a iniciativa do e. Juiz
Marcelo Albernaz que, ao proferir voto-vista no julgamento ora
combatido, propugnou pela conversão do julgamento em diligência, a
fim de determinar a produção de novas provas que tornassem
indene de dúvidas o número de exemplares que circularam em cada
uma das edições de 2006 (fI. 463).

A proposta do e. juiz foi afastada pelo plenário, sob o fundamento de
que o e. TREITO, ao determinar as diligências, estaria se
"(...) distanciando da verdade formalmente construída pelas partes e
Ministério Público" (fI. 469). Não houve, porém, para este e. TSE,
recurso quanto a esse ponto.

Sendo controverso o alcance das notícias, neste recurso
ordinário, merece homenagem o entendimento de que matérias
veiculadas na imprensa escrita têm relação estreita com o
interesse do eleitor (leitor), ao contrário do que ocorre com
mecanismos de comunicação direta e de fácil acesso, como
rádio e televisão. Essa diferenciação confere status objetivo de
menor alcance ao texto jornalístico e, associada à circunstância
processual de não ser identificável o número de exemplares
veiculados, em cada edição, obsta que se afirme a
potencialidade para comprometer a normalidade do pleito.

Nesse sentido, destaco:

'Eleições 2002. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar
nO 64/90. Abuso de poder. Utilização indevida dos meios de
comunicação social. Jornal. Suplementos. Matérias. Publicidade
Institucional. Entrevista. Governador.

1. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar eventual prática de ato de
improbidade administrativa, o que deve ser apurado por intermédio
de ação própria. Precedente: Acórdão nO612.

2. Tratando-se de fato ocorrido na imprensa escrita, tem-se que o
seu alcance é inegavelmente menor em relação a um fato sucedido
em outros veículos de comunicação social, como o rádio e a
televisão, em face da própria característica do veículo impresso de
comunicação, cujo acesso à informação tem relação direta ao
interesse do eleitor.

3. Na investigação judicial, é fundamental se perquirir se o fato
apurado tem a potencialidade para desequilibrar a disputa do pleito,
requisito essencial para a configuração dos ilícitos a que se refere o
art. 22 da Lei de Inelegibilidades.

Recurso ordinário a que se nega provimento' (RO nO 725,
ReI. e. Min. Carlos Madeira, DJ de 18.11.2005);

RECURSO ORDINÁRIO. ELEiÇÃO 2002. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
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USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE. NÃO-DEMONSTRAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I - A prática de abuso do poder econômico há que ser demonstrada,
uma vez que '(...) no Estado de Direito Democrático, não se há de
dar pela inelegibilidade do cidadão, sob a acusação dessas práticas
ilícitas, sem que fatos objetivos que a configurem estejam
devidamente demonstrados, com prova produzida validamente, de
acordo com as regras processuais, respeitados o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório' (Precedentes).

" - Para que se possa aplicar as sanções previstas no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, '(...) necessário se auferir se a conduta do
investigado teve potencialidade de influir no pleito eleitoral. E nesse
particular, a Recorrente não teve sucesso. Em momento algum
logrou êxito em demonstrar que as matérias 'jornalísticas' em
questão tiveram a capacidade de influir na vontade do eleitor de
modo a alterar o resultado do pleito'. (RO nO 759,
reI. e. Min. Peçanha Martins, DJ de 15.4.2005).

(RO 1.514/TO, de minha relatoria, DJ de 6.8.2008)

No caso vertente, tal qual na hipótese mencionada, analisada

no RO 1.514/TO, é lícita a conclusão de que "sendo controverso o alcance

das notícias, (...), merece homenagem o entendimento de que matérias

veiculadas na imprensa escrita têm relação estreita com o interesse do eleitor

(leitor), ao contrário do que ocorre com mecanismos de comunicação direta e

de fácil acesso, como rádio e televisão. Essa diferenciação confere status

objetivo de menor alcance ao texto jornalístico e, associada à

circunstância processual de não ser identificável o número de

exemplares veiculados, em cada edição, obsta que se afirme a

potencialidade para comprometer a normalidade do pleito".

Diante de tais circunstâncias, concluo que, apesar de existirem

irregularidades nas propagandas institucionais e não institucionais trazidas ao

exame desta Corte por meio do presente recurso contra expedição de diploma,

não há prova de que tais irregularidades configuram abuso de poder de

nenhuma modalidade, seja político, econômico ou uso indevido dos meios de

comunicação social, dada a ausência de potencialidade de elas

influenciarem o equilíbrio da disputa eleitoral.
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8. DA PRÁTICA DE ABUSO DE AUTORIDADE PELO ENVIO, SEIS DIAS

ANTES DAS ELEiÇÕES DO SEGUNDO TURNO, DE PROJETO DE LEI À

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ISENTANDO DE IPVA PROPRIETÁRIOS DE

MOTOCICLETAS NO ESTADO.

A alegação da coligação recorrente a respeito do envio de

projeto de lei à assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina, visando à

criação de isenção do IPVA incidente sobre motocicletas com cilindrada

inferior a 200 cm3
, foi sintetizada nos seguintes termos: "(...) cumpre destacar

que o projeto de isenção do pagamento de IPVA às motocicletas jamais foi

mencionado pelo atual governo nos três quase quatro anos de sua gestão,

sendo que somente após a divulgação da proposta, por parte de Esperidião

Amim, é que o governador do Estado, que luta pela reeleição de Luiz Henrique,

encaminhou o projeto à Casa Legislativa de Santa Catarina" (fls. 180-181).

Além disso, asseverou a recorrente que os atos relacionados à

proposta de lei de isenção de IPVA "não foram atos que se resumiram ao

processo legislativo, mas atos que foram transpostos para a propaganda

eleitoral televisiva" (fI. 181). Aduz, ainda, que o projeto de lei, além de ter sido

encaminhado à Assembléia antes do período eleitoral, o foi sem os devidos

estudos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como sua inclusão

na LDO, PPA e Orçamento Anual (fI. 177).

o envio de projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo é ato

político inerente às suas funções, não havendo limitação temporal ou mesmo

material para o exercício de tal mister da autoridade devidamente investida no

cargo de governador de Estado.

A questão pertinente é verificar se a menção, na propaganda

eleitoral gratuita, a respeito da propositura do processo legislativo a respeito de

tema de relevância social praticado pelo candidato à reeleição configura abuso

de poder punível por meio do recurso contra expedição de diploma.

Este é o único aspecto que merece ser ponderado por esta

Corte, uma vez que é aquele que apresentaria possibilidade de configurar

abuso de poder político, tal qual pretendido pela coligação recorrente.
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Ocorre, todavia, que esta c. Corte já pontuou que não há

abuso de poder no fato de o candidato à reeleição apresentar, em sua

propaganda eleitoral, as realizações de seu governo, já que esta ferramenta é

inerente ao próprio debate desenvolvido em referida propaganda, tal qual se

infere do seguinte julgado:

REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DO
PODER POLíTICO. DESVIO E USO INDEVIDO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. LITISCONSÓRCIO.
DESNECESSIDADE. ABUSO NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA.

A lei Complementar nO64/90 não exige a formação de litisconsórcio
passivo entre o representado e aqueles que tenham contribuído na
realização do ato abusivo.

No programa eleitoral é licito que o candidato à reeleição
apresente as realizações de seu governo sem que isso
configure abuso de poder.

Publicidade cuja veiculação, durante o período eleitoral, foi obstada
por força de decisão liminar, não havendo, portanto, efeito lesivo ao
equilíbrio ou à lisura das eleições.

(RP 1.098/DF, ReI. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 20.4.2007)

Destaco, de referido julgado, as seguintes passagens:

No caso concreto, não se constata, nas propagandas eleitorais
impugnadas, qualquer irregularidade hábil a demonstrar abuso de
poder político pelos representados.

Não existe qualquer óbice à divulgação dos atos de governo se
o candidato utiliza o material em sua propaganda eleitoral, pois
a difusão mostra-se como ferramenta inerente ao debate
político, ainda mais quando se trata de reeleição, como bem
apontou o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral.

Impossível concluir pela caracterização de abuso de pode político se,
na hipótese dos autos, houve apenas o enaltecimento de realizações
do mandato então em custo do primeiro representado.

Se é permitida a apreciação minuciosa ou julgamento por parte dos
adversários, deve-se tolerar também a menção de realizações e
sucessos do candidato à reeleição. Nesse sentido: RO nO275/GO,
DJ de 18.11.2005, ReI. Min. Caputo Bastos, e Rp nO909/DF, DJ de
27.4.2006, de minha relatoria.

Portanto, a conduta taxada de abuso de poder político não seria
capaz de influir no resultado de uma eleição presidencial, uma
vez que não houve potencialidade lesiva no comportamento.
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No caso em exame, como se pode verificar das próprias

transcrições contidas na inicial do presente recurso, às fls. 181-183, a questão

foi tratada como parte do debate desenvolvido no período da propaganda

eleitoral gratuita. Tal fato demonstra a possibilidade de ambos os candidatos

se manifestarem a respeito do tema e a ausência de potencialidade de a

medida influenciar o resultado do pleito.

Vencido tal argumento, é importante que seja salientado, como

já afirmado, que o exame das alegadas irregularidades na tramitação do

projeto de lei, bem como da omissão na satisfação dos requisitos exigidos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal, não se insere na competência da Justiça
Eleitoral.

Ademais, quanto ao ponto, a coligação recorrente apenas

alegou, mas não produziu provas de que teriam sido descumpridos os

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre os quais, o estudo do

impacto da renúncia fiscal sobre a receita do Estado.

Não tendo ficado comprovado o descumprimento dos

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o presente caso se adapta ao

entendimento manifestado pelo TSE no RO 733/RO, segundo o qual não há

abuso de poder político na redução de impostos que se insere dentro do

contexto de planejamento governamental, sem prejuízo ao erário, tal qual se
infere da seguinte ementa:

Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei
Complementar nO 64/90. Governador. Candidato. Reeleição.
Participação. Evento. Associação Comercial e Industrial do Estado.
Redução de imposto. Anúncio. Reivindicação. Empresários.
Administração. Ato episódico. Abuso do poder político.
Não-configuração. Contexto. Governo. Ato regular. Planejamento
governamental. Conduta. Potencialidade. Ausência. Inovação da
lid~. Não-ocorrência. Recurso. Restrição. Objeto. Abuso de poder.

1. Proposta a investigação judicial com fundamento em captação de
sufrágio e abuso de poder, não ocorre inovação da lide se o autor
restringiu o objeto do seu recurso tão-somente ao abuso de poder.

2. Não caracteriza abuso de poder político a redução de imposto
para um setor econômico se não se trata de ato episódico da
administração, mas se insere no contexto de planejamento
governamental, fundado em estudos técnicos que evidenciam a
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viabilidade da concessão de benefícios fiscais, sem prejuízo ao
erário.

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RO 733/GO, ReI. Min. Fernando Neves, DJ de 21.6.2004)

Assim, de um ponto de vista ou de outro, não foi demonstrada

a ocorrência de abuso de poder político pelo envio de projeto de lei à

Assembléia Legislativa versando sobre a concessão de isenção de IPVA e

pelas menções a tal fato na propaganda eleitoral gratuita.

9. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ E ATUAÇÃO TEMERÁRIA.

o primeiro recorrido alega, em suas contrarrazões, que a

coligação recorrente litigou de forma temerária e de má-fé diante de diversos

fatores, entre os quais: a) deixou de informar que a liminar deferida na ação

popular transcrita às fls. 3-38 dos autos foi cassada por decisão proferida em

agravo de instrumento; b) olvidou-se de esclarecer que a Investigação Judicial

nO359 teria sido julgada improcedente por unanimidade de votos; c) tachou de

inconsistente a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa

Catarina na Investigação Judicial Eleitoral nO371, buscando a "(...) rediscussão

de matéria já apreciada e totalmente rechaçada pela instância a quo, sem que

qualquer prova nova tenha sido produzida" (fI. 1.037); d) questionou ato

legítimo de governo consistente no encaminhamento de projeto de lei à

Assembléia Legislativa do Estado, o qual, ademais, teria sido aprovado pela

unanimidade dos deputados estaduais.

o exame de tais alegações confunde-se, em diversos

momentos, com as preliminares e com o mérito, já analisados no presente

voto.

Quanto ao primeiro ponto classificado como temerário, já foi

afirmado que a Justiça Eleitoral se atém ao exame dos efeitos dos atos

judiciais e administrativos na atividade eleitoral, não sendo de sua competência

a investigação acerca da probidade de referidos atos administrativos. Assim,
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não era relevante ao deslinde da presente controvérsia o fato de ter sido ou

não revogada a liminar proferida na ação popular mencionada às fls. 3-38.

De igual maneira, os segundos e terceiros pontos também

foram objeto de análise nas preliminares suscitadas à pretensão da recorrente.

Com efeito, já se destacou nos presentes autos que não há litispendência

entre as ações de investigação judicial eleitoral, impugnação de mandato

eletivo e recurso contra a expedição de diploma, o qual, aliás, serve de ensejo

à uma nova apreciação das provas produzidas em AIJE. Portanto, pouco

importa o fato de ter sido julgada improcedente a ação investigatória pelo

TRE/SC, ou mesmo a matéria ter sido apreciada e totalmente discutida por

referida Corte.

Quanto ao último ponto, o fato de ser legítimo o ato de governo

se confunde com o próprio mérito do presente recurso, o qual também já foi

analisado no presente voto.

Assim, ausente qualquer ato capaz de impor ao julgador a

obrigação da multa por litigância de má-fé, que se caracteriza pela presença de

narração de fato distinto do efetivamente ocorrido com o propósito de burlar o

julgado e prejudicar o adversário. É o que se infere do seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FORTES INDíCIOS DA
PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os juízos de primeiro e segundo graus reconheceram a má-fé dos
autores de investigação judicial eleitoral, que teriam narrado fato
distinto do efetivamente ocorrido com a finalidade de burlar o
julgador e prejudicar seus adversários no pleito eleitoral.

2. A existência de fortes indícios da prática do crime capitulado no
art. 25 da Lei Complementar nO 64/90 desautoriza o prematuro
trancamento das investigações destinadas a apurar a efetiva
ocorrência do delito.

3. Recurso não provido.

(RHC 97/SP, ReI. Min. José Delgado, DJ de 22.8.2006)

Portanto, em razão da irrelevância das irregularidades

apontadas pelo primeiro recorrido para o correto deslinde da controvérsia, julgo

improcedente o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé.
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Diante de tais considerações, julgo improcedente o presente

recurso contra expedição de diploma.

É o voto.

VOTO

o SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Senhor

Presidente, li pari passu o voto do eminente relator. É bastante minudente e

esgota todas as questões. Concordo plenamente com Sua Excelência.

Acompanho o relator.

MATÉRIA DE FATO

O DOUTOR JACKSON DI DOMENICO (advogado): Senhor

Presidente, um esclarecimento de matéria de fato. A respeito das folhas

demonstradas no processo sobre o Diário Catarinense, este circula em todo o

estado. Em Santa Catarina, o Diário Catarinense, é como se fosse aqui o
Jornal de Brasília.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor

Presidente, como é do conhecimento do Plenário, eu tive vista dos autos

quando do primeiro julgamento do caso. Elaborei, à época, voto escrito sobre o

mérito, que deixei de ler tendo em vista que a decisão foi pela anulação, para

que fosse integrado o Vice-Governador à lide. Ocorre, todavia, que meu voto é

no mesmo sentido do proferido pelo ilustre relator, que examinou quantum

satis a matéria. Assim, deixo de juntar meu voto escrito, para aderir ao de Sua
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Excelência, que não necessita de qualquer aditamento ou reparo. Acompanho

o relator.

VOTO

o SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor

Presidente, acompanho o relator, Ministro Felix Fischer, que nos brindou com

primoroso voto.

A meu ver, Sua Excelência fere o tema com extrema felicidade,

pois é um dos mais delicados e intrincados que se apresenta não só perante a

Justiça Eleitoral, como também perante a Justiça Federal ou Comum,

dependendo das hipóteses, que é o que se considera como propaganda

institucional ou não.

Penso ser um dos temas que mais preocupa a Justiça, de

modo geral. Não se sabe até onde a propaganda faz publicidade dos atos do

governo - na forma prevista no ~ 10 do artigo 37 da Constituição Federal:

aqueles atos que visam a educar, a divulgar atos do governo, as suas

realizações e tornar essa publicidade inteiramente desvinculada da promoção

pessoal do governante.

Tenho para mim que o relator esmiuçou o tema e não deixou

margem a controvérsias, não só para examinar que determinadas

propagandas, no caso dos autos, configuram, de certo modo, essa promoção

pessoal do governador, mas também para constatar que essa publicidade, só

por si, como Sua Excelência examinou, não está acompanhada do requisito da

potencialidade, de modo a caracterizar o abuso de poder e, com isso, importar

no provimento do recurso contra a diplomação.

Penso, inclusive, que o voto de Sua Excelência está na linha

até mesmo dos votos proferidos anteriormente - dos Ministros José Delgado,

Ari Pargendler e Gerardo Grossi -, embora com a distinção de que aqueles

votos, a meu ver, não examinaram com a mesma acuidade do relator o
requisito da potencialidade.
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Li os três votos anteriores com atenção e verifiquei que,

eventualmente, a propaganda, que consideraram como não institucional, até

divulga realmente atos do governo. Pareceu-me que alguns dos ministros até

formularam juízo de valor sobre os recortes de jornais citados, com a

observação de que não caracterizariam aquela finalidade de divulgação de

atos institucionais, ou atos de realização do governo.

Às vezes, é muito difícil, pois assume caráter muito subjetivo,

saber se aquilo caracteriza divulgação de ato de governo - abertura de

delegacia -, como citado da tribuna, ou promoção de atos do governo que

importem, por exemplo, na ampliação de desenvolvimento do setor turístico,

realizações de obras, de estradas e outros. É muito difícil vincular estritamente

o que representa propaganda institucional na visão de alguns e o que não

representa essa propaganda institucional.

Como já dito, o relator foi de extrema felicidade ao concluir que

certa propaganda não se caracterizaria como institucional e que visaria,

realmente, em princípio, a divulgar, a promover pessoalmente o governador de

estado. Mas mesmo essa propaganda não teve o caráter de representar perigo

para a reeleição - como citado várias vezes da tribuna -, porque, inclusive, se

licenciou, ou renunciou ao cargo, decerto para não prejudicar o pleito e não

maculá-lo, como o próprio relator entendeu.

Por isso, acompanho Sua Excelência, negando provimento ao

recurso.

VOTO

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor

Presidente, também louvo o profundo e exaustivo voto proferido pelo eminente

Ministro Felix Fischer. Anoto que existem alguns fatos que devem ser levados

em conta, em prol do governador, cujo mandato se pretende cassar.

Em primeiro lugar, como já foi dito, não apenas pelo advogado,

mas também pelo eminente Ministro Arnaldo Versiani, impressiona
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Em primeiro lugar, como já foi dito, não apenas pelo advogado,

mas também pelo eminente Ministro Arnaldo Versiani, impressiona

positivamente o fato de o governador ter renunciado. Esse é um

acontecimento, ao que consta, único em nosso cenário político-eleitoral.

Em segundo lugar, é de conhecimento também que o

vice-governador estava afastado - pelo menos durante bom tempo - e exercia

mandato de senador.

Em terceiro lugar, um ponto que milita em favor do governador

é que o Ministério Público Eleitoral, fiscal da lei em todas as instâncias,

manifestou-se favoravelmente ao governador e, aqui, pelo desprovimento do
recurso.

Em penúltimo lugar, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa

Catarina não encontrou potencialidade nas condutas que ora são vergastadas.

Finalmente, há um dado que me parece bastante positivo: o

fato de que a Justiça Comum, em ação popular, julgou improcedente pedido

que visava a suspender a propaganda que ora se pretende impugnar.

No mais, as imputações que se fazem ao governador e, por

consequência, a seu vice constituem matéria de prova - o abuso do poder

político, o abuso do poder econômico e também o uso indevido dos meios de
comunicação.

Parece-me que Sua Excelência, o eminente relator, foi

absolutamente exaustivo na análise dessas provas e concluiu: primeiro, que

não havia potencialidade; segundo, que realmente não há provas de que

houve cooptação dos meios de comunicação - a propaganda institucional se

manteve dentro dos lindes constitucionais, não se afigura abuso, e as notícias

dos jornais também se conservaram dentro dos limites da liberdade de

imprensa; e, finalmente, que o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia

Legislativa, pelo governador então em exercício, configura ato regular e
legítimo de governo.

Portanto, não se pode presumir que tenha efeito ilegal,
ilegítimo ou condenado pela lei.
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Por essas razões, abonando, ratificando, infirmando

completamente os argumentos de Sua Excelência, nego provimento ao

recurso.

VOTO (Vencido)

o SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): Senhores Ministros, digo a Vossas Excelências que já se tornou

truísmo, lugar comum, absolutamente repetitivo, ou desnecessário, dizer que

os votos do Ministro Felix Fischer são profundos, cuidadosos, analíticos,

consistentes - e haja adjetivação.

Ministro Felix Fischer, louvo a excelência dos

pronunciamentos, dos votos de Vossa Excelência nesta Casa de Justiça

Especializada.

O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Obrigado!

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): Entretanto, peço vênia para dissentir da conclusão a que chegou

o de boa parte dos fundamentos.

Eu e o Ministro Marcelo Ribeiro somos os únicos

remanescentes da primeira assentada de julgamento deste processo. Eu já

estava convicto de que, no caso, não havia abuso do poder econômico. Mas,

quanto ao abuso do poder político, imbricadamente com o uso indevido dos
meios de comunicação, sim.

Dessa forma, passei a ler, com especial atenção, o voto que

proferiu o juiz José Trindade, na ação de investigação judicial eleitoral, no

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e fiquei encantado, tendo em

conta os fatos que se identificam com os deste recurso contra a expedição de

diploma. Ou seja, a base empírica é praticamente a mesma.

Li, também, o voto do Ministro José Delgado, então relator do

processo, e fiquei muito impressionado com a qualidade superior com que foi
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apresentado; depois, os votos dos Ministros Ari Pargendler e Gerardo Grossi,

que apresentaram o mesmo tom de excelência e precisão.

Todos me convenceram, às completas, da procedência do

recurso contra expedição de diploma. Agora, todos sabem que, em uma das

assentadas, foi acatada uma preliminar - proposta ou pelo Ministro Cezar

Peluso, ou pelo Ministro Marco Aurélio - de litisconsorte passivo necessário

entre o governador e o vice, e tudo voltou praticamente ao começo do
processo.

o SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Na verdade,

essa preliminar já estava suscitada, e vinha sendo rejeitada nos votos dos
precedentes.

Quando chegou minha vez, pedi vista. Embora concordasse

com a tese de que era necessária a citação do vice - porque, na minha visão,

não se pode cassar alguém sem lhe dar o direito de ao menos falar -, como a

jurisprudência era tranquila no outro sentido, rejeitei essa preliminar, para

depois examinar o mérito. No entanto, os Ministros Marco Aurélio e Cezar

Peluso ponderaram que queriam examinar essa questão.

Diante disso, proferi voto, de acordo com minha convicção.

O Ministro Gerardo Grossi, que havia rejeitado a preliminar,
reconsiderou-a e acolheu-a.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO
(presidente): Eu fui voto vencido.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Houve três

votos, motivo pelo qual, creio, por quatro a três, foi anulado o processo. Isso

marcou a virada da jurisprudência, restabelecendo os julgados anteriores que
eram nesse sentido.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): O que terminou respondendo com este alongamento de perfil
processual deste recurso.

Senhores Ministros, faço uma distinção, que me parece
relevante.
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A Constituição Federal não dispõe sobre propaganda

institucional, mas sobre publicidade institucional acrescentamos

"institucional" a "publicidade". Em nenhum momento, usa a expressão

propaganda institucional, conforme se verifica no capuf do artigo 37 e no

seu S 1°.

A publicidade institucional é válida, e é até necessária, desde

que cingidas aquelas três vertentes constitucionalmente lançadas: caráter

informativo, educativo ou orientador social.

Então, a publicidade institucional divulga os atos de governo.

Inscreve-se nessa nova quadra democrática de visibilidade dos atos do poder,

de divulgação, de publicidade, até de transparência - o que é ótimo -, os atos,

as campanhas, as promoções, as obras, os serviços.

Porém, a Lei nO9.504, de 30 de setembro de 1997, mesmo em

relação à publicidade institucional, a proíbe. Proíbe a publicidade institucional

nos três meses anteriores ao pleito. Vale dizer, até mesmo a publicidade

institucional, que é de matriz constitucional, é proibida pela Lei nO9.504/97, se

realizada, como regra - claro que há exceções -, nos três meses anteriores à
eleição.

Quanto à propaganda eleitoral, é proibida desde sempre. Não

se pode usar a máquina administrativa para fazer propaganda eleitoral. Não se

pode jamais transverter a publicidade institucional em propaganda eleitoral.

Confundindo a administração e o administrador, pessoalmente considerados,

não dá para "indistinguir", misturar a administração e o administrador.

Quando a Lei nO9.504/97 proíbe a publicidade, mesmo a

publicidade nos três meses anteriores à eleição, é para dificultar essa tentação

do governante de misturar ações de governo com promoção pessoal - que é

proibida pelo S 1° do artigo 37 da Constituição -, porque é ofensiva ao princípio
da impessoalidade, princípio republicano por excelência. Não se confunde a

administração com o administrador, o governo com o governante.

No caso, penso que houve essa mistura, esse baralhamento -

numa linguagem, talvez, excessiva, mas digo com respeito, apenas para
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essa promiscuidade entre ação de governo eilustrar meu pensamento

promoção pessoal.

A promoção pessoal já é proibida pela Constituição em

qualquer sentido, mas, quando ganha, quando se dota de vertente eleitoral,

fere de morte não só o princípio da impessoalidade, mas vários princípios

republicanos: a normalidade e legitimidade do processo eleitoral, o equilíbrio

de força entre os contendores. Então, usar a máquina administrativa com fins

eleitorais, promocionais no plano da eleição é ilicitude gravíssima e põe a

própria República de ponta a cabeça.

Entendo que, no caso, houve não abuso do poder econômico -

não enxerguei isso -, mas abuso do poder político
J
imbricado com o uso

indevido dos meios de comunicação. Até porque os fatos imputados, tidos

como ilícitos, abusivos nesse recursoJ se passaram do segundo semestre de

2004 até junho de 2006. Alcançou, portanto, o próprio período em que o

recorrido era governador do estado.

Ele, à frente da máquina administrativa
J
a meu sentir - data

venia dos entendimentos contrários -J abusou do poder político e fez uso

indevido dos meios de comunicação, até mesmo quando se afastou do cargo,

o que, à primeira vista, é elogioso. Acredito que, primeiro
J
foi uma licença e

J

depoisJ uma renúncia. Ele fez uma megapromoção, um megaevento em

Joinville com dinheiro público - segundo entendi da prova dos autos.

Com issoJ numa entrevista por ele mesmo dada, ficou

ressaltado o caráter pragmático da renúncia, porque bloqueou as pretensões

do vice-governador - engessou a candidatura do vice-governador
J
que ficou no

cargo de governador titular e cumpriu, pelo menos aparentemente, uma

promessa que fizera em 2002, quando criticara o então governador Esperidião

Amin. Porque não se retiraraJ não se afastaraJ não se desinvestira do cargo

para tentar a reeleição. Com issoJ perdeu, a meu sentir, o mérito que poderia

ter com essa desinvestidura espontânea do cargo.

O abuso do poder político está também muito caracterizado no

fato autoevidente de que, faltando seis dias para a eleição do segundo turno
J

ele encaminhou projeto de lei isentando do imposto sobre a propriedade de
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veículos automotores, IPVA, proprietários de motos até determinada cilindrada

e alcançou milhares de pessoas. Claro que não formalmente, mas

informalmente, porque o vice-governador, tornado governador, encaminhou

projeto de lei.

o uso de outdoor nas rodovias de grande circulação, também,

foi feito desmesuradamente.

Fiz um levantamento dos jornais engajados na campanha do

governador e considerei também a prática excessiva, perceptível

instantaneamente. Claro que não se pode proibir jornais - a imprensa escrita,

ou impressa - de tomar partido; não se está fazendo censura prévia à

imprensa, mas é possível trabalhar no plano dos efeitos, se esses efeitos

influenciaram o resultado da eleição.

Em suma, quero apenas dizer que enxerguei, nos autos, uma

parceria ruinosa para a pureza do processo democrático, a autenticidade, a

legitimidade do processo eleitoral, esta terrível parelha temática: abusividade e

potencialidade para influenciar no resultado do pleito.
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EXTRATO DA ATA

RCEd nO703/SC. Relator: Ministro Felix Fischer. Recorrente:

Coligação Salve Santa Catarina (PP/PV/PMN/PRONA) (Advogados: Jackson

Di Domenico e outros). Assistentes: Esperidião Amin Helou Filho e outro

(Advogados: Flávio Aurélio Nogueira Júnior e outro). Recorrido: Luiz Henrique

da Silveira (Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outros).

Litisconsorte passivo: Leonel Arcângelo Pavan (Advogados: Fernando Neves

da Silva e outro). Assistente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)-

Estadual (Advogados: Roberta Maria Rangel e outro).

Usaram da palavra, pela recorrente, a Ora. Jaqueline Alba Di

Domenico e os Drs. Jackson Di Domenico; pelos assistentes, Esperidião Amin

Helou Filho e outro, os Drs. Flávio Aurélio Nogueira Júnior e Antonio Chedid;

pelo recorrido, os Drs. José Eduardo Rangel de Alckmin e João Linhares; pelo

assistente do recorrido, a Ora. Roberta Maria Rangel e, pelo litisconsorte

passivo, o Dr. Fernando Neves da Silva.

Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos

termos do voto do relator. Vencido o Ministro Carlos Ayres Britto.

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os

Srs. Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Felix Fischer,

Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Francisco
Xavier, Vice-Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 28.5.2009*.
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, lavrei a presente certidão.Eu,

Certifico a publicação deste Acórdão no Diário da Justiça
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• Notas orais sem revisão do Ministro Carlos Ayres Britto.
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