EXCELENTÍSSIMA SENHORA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, MINISTRA ROSA WEBER

A COLIGAÇÃO PARA A CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
“O POVO FELIZ DE NOVO”, composta pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0001-70, com sede no Setor Comercial Sul –
Quadra 02 Bloco C nº 256, Edifício Toufic, 1º andar, CEP 70302-000 – Brasília/DF,
Partido Comunista do Brasil - PCdoB, inscrito no CNPJ sob nº 54.956.495/0001-56,
com sede na sala 1.224, do Edifício Office Tower, localizado no bloco F, da Quadra 2, do
SHN, Asa Norete, Brasília/DF e Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.952.205/0001-56, com sede no SHIS QL 26 Conj. 01,
Casa 19, Lago Sul, Brasília-DF, por meio da representante da Coligação, GLEISI
HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº
3996866-5 SSP/PR, CPF sob nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos
Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04,
CEP 70.165-900, Brasília/DF, e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viúvo,
ex-Presidente da República, CPF sob o nº 070.680.938-68, portador do título de eleitor nº
122418060191, residente e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, nº 1501, bloco 1,
ap. 122, bairro Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo/SP, vêm, à presença de
Vossa Excelência, apresentar

REPRESENTAÇÃO c/c PEDIDO DE LIMINAR

em face de (i) GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 27.865.757/0001-02, localizada em Rua Lopes
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Quintas, n. 303, Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.460-901; (ii) TV
ÔMEGA LTDA. (REDE TV!), concessionária de serviços públicos de radiodifusão de
sons e imagens, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.131.538/0001-60, estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, nº 2869, Vila São
José, Osasco, SP, CEP 06298-190, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim,
nº 377, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01453-900; (iii) RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
60.509.239/0001-13, com endereço comercial na Rua Carlos Cyrillo Junior, 92, Morumbi,
São Paulo-SP, CEP 05614-000, telefone nº (11) 3131.3869; (iv) EMPRESA DE
TELEVISÃO SBT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
45.039.237/0001-14, podendo ser citada em Avenida das Comunicações, 4, Jaraguá,
Osasco, São Paulo, CEP 06276-905; e (v) TELEVISÃO RECORD DO RIO DE
JANEIRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
27.906.734/001-90, localizada em Estrada dos Bandeirantes, n. 23505, Lote 01, Pal 42319
e Lote 1, Pal 45676, Bairro Vargem Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.785-091; pelos
termos e argumentos que seguem.

I – DOS FATOS
1.

Conforme conhecimento comum, público e notório, os Representantes, isto é, o

Partido dos Trabalhadores, em conjunto com o Partido Comunista do Brasil e o Partido
Republicano da Ordem Social, que formam a COLIGAÇÃO “O POVO FELIZ DE
NOVO”, registraram no dia 15 de agosto de 2018 a candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva para o cargo de Presidente da República.

2.

Logo em seguida, no dia 16 de agosto de 2018, segundo o calendário eleitoral,

iniciou-se o período de campanhas, momento em que os candidatos devidamente
registrados junto à Justiça Eleitoral podem lançar mão de todas as estratégias de
comunicação permitidas em lei para projetar sua imagem e, com isso, angariar votos.

3.

Com efeito, a campanha eleitoral, por ser fator fundamental à democracia e,

consequentemente, à República brasileira, é regulamentada de forma geral, envolvendo
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direitos e deveres aos candidatos e também aos meios de comunicação social, dada a sua
responsabilidade de transmissão das informações que, ao fim, servirão de parâmetro para
a escolha dos próximos governantes do nosso país.

4.

Nesse sentido, seguro afirmar que o princípio defendido pela legislação eleitoral

no período de campanha é o da isonomia, com fins de garantir a igualdade de condições
na disputa eleitoral.

5.

Obviamente que a isonomia, nos termos da lei, figura como uma espécie de

igualdade

qualificada,

envolvendo

critérios

diferenciados

a

depender

da

representatividade que aquele partido ou candidato possuam. Assim, por exemplo, a
concessão de tempos de televisão diferentes, desde que seguidos os critérios legais que
levam em consideração a representatividade do partido político em âmbito nacional, não
pode ser considerada como uma quebra de isonomia.
3

6.

Por outro lado, é textualmente vedado o tratamento privilegiado, por parte dos

meios de comunicação, a determinados partidos e/ou candidatos, dada a possibilidade de
tal tratamento se converter em distorção da disputa eleitoral e, consequentemente,
comprometer a lisura das eleições, a representatividade popular e, em última análise, a
própria democracia.

7.

Há de se reconhecer, por seu turno, que o Brasil ainda enfrenta dificuldades em

vedar tal conduta, não sendo raras as figuras de políticos ligados a grandes empresas de
comunicação e que, fora do período eleitoral, valem-se de tal proximidade para projetar
sua imagem sobre o eleitorado.

8.

Dito isso e adentrando ao caso concreto, destaca-se que as emissoras de televisão

aqui Representadas, para além do tratamento privilegiado concedido a figuras políticas de
determinado segmento – o que não se pretende discutir nesta oportunidade –, vêm agindo
de forma não isonômica com os Representantes; isto é, com a COLIGAÇÃO “O POVO
FELIZ DE NOVO” e, principalmente, com o candidato LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA.

9.

Antes de se aprofundar no mérito desta ação, mas objetivando descontruir qualquer

tese que busque desacreditar a narrativa que se segue, vale memorar que uma das
Representadas, no caso a Rede Globo de Televisão, no ano de 1989, manipulou o debate
político entre os candidatos a Presidente da República que estavam no segundo turno para
prejudicar, assumidamente, o candidato LULA.

10.

Para que se verifique tal fato, basta realizar pesquisa acerca do depoimento de José

Bonifácio de Oliveira Sobrinho1, no qual afirma que o debate entre LULA e Collor seria
desigual, uma vez que aquele seria o “povo” e, este, a “autoridade”. Ou seja, desnecessário
comentar o tamanho da falta de apreço pela democracia da Representada que, no momento
delicado que passava o país naquela época, achou por bem encher de “pastas vazias” a
mesa de um candidato, alegando possuir denúncias contra LULA.

11.

Vinte e nove anos depois, por sua vez, torna o sistema de comunicação social do

país, através destas grandes emissoras de televisão, a agir de modo antidemocrático e,
novamente, em detrimento do candidato LULA, de modo a utilizar o seu poder de
comunicação para desviar toda e qualquer atenção do referido candidato.

12.

As suas ações, neste momento, mostram-se menos agressivas ou, talvez, menos

invasivas. Isto é, não lançam mão de estratégias tão sórdidas e espúrias como aquela de
1989, limitando-se a promover uma campanha difamatória em detrimento do candidato
LULA, ao passo que escondem a sua candidatura do público.

13.

Em termos, as Representadas deliberadamente, por escolhas unilaterais, omitem

de sua programação comum a existência da campanha de LULA, apenas mencionando
em oportunidades que as convêm politicamente.

14.

Na verdade, em que pese haver um comitê de campanha ativo, que promove

atividades diárias em diferentes pontos do país (doc. anexo), as Representadas se mantêm
silentes sobre a campanha de LULA.

1

https://www.youtube.com/watch?v=VrpurEkmJkU
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15.

Poder-se-ia arguir que as Representadas possuem o direito à liberdade de

expressão, aí englobada a liberdade de imprensa, de modo a não serem obrigadas a
transmitir notícias sobre aquele candidato, ou sobre seu partido e coligação. Todavia,
conforme acima comentado, tal argumento não se sustenta, uma vez que os meios de
comunicação social, no período eleitoral, devem manter a paridade entre os candidatos.

16.

Sendo assim, considerando que as Representadas já inserem em sua grade,

principalmente em seus telejornais, notícias acerca da rotina de campanha dos candidatos
por elas eleitos como “mais viáveis”, mas exclui a campanha de LULA, ainda que ele
lidere repetidamente todas as pesquisas de intenção de votos até agora realizadas, é patente
a atuação desigual e contrárias à candidatura dos Representantes, o que motiva a
interposição da presente Representação.

II – DO DIREITO
17.

Diante do quadro fático acima narrado, cumpre destacar alguns pontos legais que

dão o respaldo jurídico necessário ao provimento da presente Representação. Para tanto,
destaca-se que a Constituição da República de 1988 (“CR/88”), já em seu art. 1º, traz
como fundamentos da República, dentre outros, a cidadania e o pluralismo jurídico,
instituindo que todo o poder emana do povo.

18.

Já o art. 5º, caput, da CR/88 garante a toda e qualquer pessoa o direito à igualdade,

ou seja, o direito de não tratado de forma diferente daquele que se encontra em igual
situação, cristalizando o referido princípio como direito fundamental no ordenamento
jurídico, protegido como cláusula pétrea, sendo vedada qualquer tentativa de sua alteração
ou supressão.

19.

Mais adiante, o art. 220, §2º, do Texto Constitucional, no momento em que regula

a comunicação social, claramente prevê que é “vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística”.

20.

Já no Direito Eleitoral, o dever de os meios de comunicação conferirem tratamento

isonômico aos candidatos, ou ao menos de não privilegiar qualquer outro, além de ser
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basilar da própria democracia, encontra-se em diversas passagens, por exemplo no art. 36A, I, e no art. 45, IV, ambos da Lei n° 9.504/97, oportunidade em que traz:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão
e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever
de conferir tratamento isonômico;
[...]
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano
das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e em seu noticiário: (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

21.

Assim, ao se promover uma leitura conjunta de todas as disposições legais acima

mencionadas, depreende-se que a República brasileira, neste momento representada pela
autoridade judicante deste Tribunal Superior Eleitoral, deve observar como pano de fundo
de todas as suas ações a promoção da cidadania e do pluralismo jurídico.

22.

Isto é, deve considerar, neste momento, qual deveria ser a conduta correta das

Representadas, enquanto meios de comunicação social formadores de opinião, e,
principalmente, qual é a leitura mais acertada sobre a problemática posta em questão.

23.

Por parte da defesa, destaca ser translúcida a obrigação de as emissoras de

televisão aqui representadas cobrirem a agenda da COLIGAÇÃO “O POVO FELIZ DE
NOVO”, que lança a candidatura de LULA, sendo fundamentada em diferentes razões.

24.

Em primeiro lugar, por ser ele o candidato líder das pesquisas de intenção de voto,

o que torna a cobertura de sua campanha necessária à promoção da própria cidadania do
povo brasileiro.
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25.

Ademais, por essa mesma razão tem-se que a omissão proposital promovida pelas

Representadas acerca da campanha eleitoral de LULA, através do completo silêncio e
ausência de visibilidade de suas ações, fere os fundamentos da República.

26.

Ou seja, no findar das contas, por se tratar dos maiores veículos de comunicação

do país, envolvendo até mesmo um dos maiores do mundo, atingindo sem sombra de
dúvida o maior número de brasileiros, em território nacional e no exterior, a omissão e
desconsideração da campanha eleitoral do PARTIDO DOS TRABALHADORES, da
COLIGAÇÃO “O POVO FELIZ DE NOVO” e do candidato LULA, acaba por
promover distorções na disputa eleitoral, abalando, consequentemente, a máxima
republicana de que todo o poder emana do povo.

27.

Ainda nesse sentido, faz-se necessário destacar que a população não possui apenas

o direito de tomar as rédeas do país, mas também de participar de uma eleição justa e
igualitária, podendo-se afirmar a existência de um direto difuso à democracia, a partir de
todos os elementos necessários à sua concretização.

28.

Dentre tais elementos, sem a menor dúvida, conforme já dito, encontra-se o acesso

à informação correta, verídica e imparcial. Esse acesso, por seu turno, não só diz respeito
à qualidade da informação veiculada, mas também ao espectro ideológico que abarca.

29.

Não por outra razão a Constituição da República também veda a prática de censura

provocada por razões políticas e ideológicas promovidas pelas redes de comunicação
social.

30.

Censura, pela etimologia da palavra, significa o controle prévio da informação a

ser circulada, seja para a sua aprovação ou desaprovação. Sendo assim, ao se ler o art.
220, §2º, da Constituição da República a partir do sentido literal da palavra, ou seja,
apartando a construção social que se tem sobre o termo, percebe-se claramente que é
vedada a análise política e ideológica da informação com fins de autorizar ou desautorizar
a sua publicação.
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31.

Sendo assim, não cabe aos meios de comunicação, motivados por razões político-

partidárias, omitir-se de acompanhar a campanha do candidato LULA, ainda que a
posição editorial de cada um deles seja contrária a tal candidatura.

32.

Aliás, a própria Lei n° 9.504/97 respalda esse princípio. Isso porque, ao tratar dos

pré-candidatos, já estabelece a obrigatoriedade de tratamento isonômico entre os mesmos
a ser despendido pelos veículos de comunicação. E, ao tratar daqueles na condição de
candidato, a norma mantêm-se rígida ao vedar o tratamento privilegiado.

33.

Outro não é o entendimento da jurisprudência. A saber, o Tribunal Regional

Eleitoral de São Paulo se manifestou nos autos da Representação n. 403.316, decidindo
da seguinte maneira:
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
TELEVISÃO. PROGRAMAÇÃO NORMAL. ART. 45, IV, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS
DOS CANDIDATOS. A igualdade de oportunidade dos candidatos na
formação da opinião política deve ser compreendida pela equação
tempo e periodicidade. RECURSO PROVIDO, PARA ASSEGURAR
TRATAMENTO ISONÔMICO AO REQUERENTE.

34.

Naquela oportunidade, vale mencionar que o Tribunal Eleitoral avaliava recurso

interposto por candidato que estava sendo alijado dos noticiários dada a alegação de
possuir uma candidatura inviável.

35.

Chamado a se manifestar através do Recurso Especial Eleitoral n. 4033-

16.2014.6.26.0000, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela perda de objeto, o que não
afasta a importância do caso como norte para o presente, até mesmo porque a d.
Procuradoria-Geral Eleitoral já havia se manifestado no sentido de ser indevida a decisão
de não cobertura de determinada campanha.
36.

Frisou, in verbis, que “a cobertura diária das campanhas deve atingir todos os

candidatos de forma isonômica no tocante à regularidade de veiculações” e “que o tempo
de cobertura da campanha de cada candidato pode ser definido pela emissora com
fundamento em balizas objetivas com base no destaque que o candidato detém no cenário
político, desde que o espaço de tempo reservado aos candidatos de menor repercussão
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não frustre o próprio direito da idônea cobertura televisiva”.

37.

Tendo isso em mente, no quadro fático atual, considerando a não cobertura das

Representadas dos atos de campanha promovidos pela COLIGAÇÃO “O POVO FELIZ
DE NOVO” e pelo candidato LULA, ao passo que noticia o dia-a-dia de todos os outros
candidatos, tem-se uma clara afronta ao dever de isonomia.

38.

Ora, assim como já comentado, sequer o argumento de que tal postura seria

provocada pela inviabilidade da candidatura poderia prosperar, dado se tratar de o
candidato líder de todas as pesquisas de intenção de votos até aqui realizadas.

39.

Neste mesmo sentido, não pode as Representadas se valerem do fato de existirem

impugnações judiciais ao pedido de registro dos Representantes, uma vez que não existe
qualquer decisão judicial que retire de LULA a condição de candidato, não podendo se
considerar a existência de um cenário eleitoral sem LULA.

40.

Inclusive, a mesma Lei n° 9.504/97, em seu art. 16-A, é clara ao estabelecer que

ao candidato sub judice são garantidos os mesmos direitos de participação em campanha,
“inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome
mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição”.

41.

Ou seja, observada esta questão por todos os prismas, tem-se a ilegalidade da

omissão promovida pelas representadas, o que demonstra a necessidade de provimento da
presente Representação.
III – DO PEDIDO DE LIMINAR
42.

Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade do direito aqui perseguido,

devendo-se, agora, demonstrar o perigo da demora ou do resultado útil do processo para
justificar a necessidade de concessão do pedido de liminar. Para tanto, basta mencionar
que o período eleitoral, neste ano de 2018, está mais curto do que nunca, restando um
pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições.
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43.

Sendo assim, considerando que cada dia que a campanha presidencial dos

Representantes é inviabilizada pelas Representadas, perde-se milhões de interações com
o eleitorado brasileiro, o que poderá impactar diretamente a lisura da disputa eleitoral,
sendo necessária a imediata correção da distorção até então promovida.
44.

Por tal razão, pugna-se pela concessão do pedido de liminar, de modo a ordenar

que as Representadas passem a incluir, através das inserções de notícias em seus principais
telejornais, a campanha presidencial da COLIÇÃO “O POVO FELIZ DE NOVO” e do
próprio candidato LULA, exatamente como o fazem em relação aos demais candidatos
ao mesmo cargo.

IV – DOS PEDIDOS
45.

Portanto, os Representantes requerem, liminarmente, seja ordenado à Rede Globo

de Comunicação, à Rede TV!, à Band, ao SBT e à TV Record que, a partir da presente
data, confiram a devida cobertura da campanha presidencial da COLIGAÇÃO “O
POVO FELIZ DE NOVO”, através de sua agenda oficial, e do próprio candidato LULA,
devendo ser conferido tratamento isonômico entre as atividades destes e as dos outros
candidatos ao mesmo cargo, com inserções em mesmo horário e com a mesma duração.

46.

E, no mérito, que seja confirmado o pedido de liminar.

Nestes termos,
PEDE DEFERIMENTO.
Brasília/DF, 23 de agosto de 2018.

Eugênio José Guilherme de Aragão
OAB/DF 4.935

Marcelo Winch Schmidt
OAB/DF 53.599

Angelo Longo Ferraro
OAB/DF 37.922

Rachel Luzardo de Aragão
OAB/DF 56.668

Miguel Filipi Pimentel Novaes
OAB/DF 57.469

10

