TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
EMBARGOS DE DECLARAcAO NO PEDIDO DE RECONsIDERAcAO NA
PROPAGANDA PARTIDARIA N o 1626-60.2014.6.00.0000 - CLASSE 27 BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Embargante: Partido Humanista da Solidariedade (PHS) - Nacional
Advogados: Joäo Cândido de Carvalho de Paiva e outros

EMBARGOS DE DEcLARAcA0. PEDIDO DE
REc0NsIDERAcA0. PROPAGANDA PARTIDARIA.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS).
VEICULAçAO. AMPLIAcA0 DO TEMPO.
INDEFERIMENTO. NAO CONHECIMENTO.
1. Descabe a oposicao de embargos de declaraçäo
contra decisâo administrativa em pedido de
reconsideraçao.
2. Embargos de declaracao não conhecidos.

Acordam Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaracao, nos termos do
voto da relatora.
Brasilia, 9 dejunho de 2015.

- RELATORA
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1

RLTOR(O

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, cuida-se de embargos de declaraçáo opostos pelo Partido
Humanista da Solidariedade (PHS) - Naclonal contra acOrdäo desta Corte
assim ementado:
PROPAGANDA PARTIDARIA. PEDIDO DE RECONSIDERAçA0.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS).
VEICULAQAO. AMPLIAQAO DO TEMPO. INDEFERIMENTO.
1. Nao ha coma se deferir pedido de veiculação de propaganda
partidária gratuita se desatendidos 08 crltérios objetivos do
art. 30 da Res.-TSE n° 20.034/97.
2. Pedido de reconsideracão indeferido. (Fl. 63)
0 embargante alega, em sintese, que:
Na análise do pedido de reconsideraçäo foram analisados somente
as votos de candidatos vinculados a agremiação, cujo provirnento do
recurso, poderia refletir no quantitativo de votos obtidos pelo partido,
ocorre que o indeferimento de registro de outras agremiaçôes
também reflete no quantitativo de votos válidos, fazendo corn que as
agremiaçôes aumentem seu percentual a medida em que votos
atribuldos a candidatos de outros partidos venham a ser anulados.
(Sic — fl. 55)
Informacao n° 72/2015-SEDAP/CPADI/SJD as fls. 72-73.
E o relatOrio.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO (relatora): Senhor
Presidente, Os embargos de declaracao nào merecem conhecimento,
porquanto descabe a oposicao de embargos de declaracao contra decisäo
administrativa em pedido de reconsideraçao.
Nesse sentido, mutatis mutandis, 6 a orientaçao desta Corte:
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Embargos do declaração. Fundo Partldário, Participação
proporcional. Percentual do 95%. Critérlo temporal. Votos atribuldos
a deputados federals.
1. 0 TSE entende como inadequada a oposição do embargos do
declaração a suas decisôes no exerciclo do sua funçâo
administrativa, podendo estee ser recebidos como pedido do
reconsideração. Precedentes: ED-LT n o 1784-23, rel. Min. Arnaldo
Versiani, WE de 31.8.2012; ED-Pet n° 2.746, Res.-TSE n o 22.778,
rel. Mm. Felix Fischer, WE de 15.5.2008.
F ... ]
Embargos de declaraçäo recebidos como pedido de reconsideraçâo,
indeferido.
(ED-Pet n° 3075/DF, Rel. Mm. Henrique Neves da Silva, We
de 5.8.2014.
Ainda que assim não fosse, este Tribunal, analisando do forma
exaustiva a questäo, afastou, implicita e explicitamente, a aiegaçao do partido
de que faria jus ao tempo máximo de propaganda partidéria gratuita no radio e
na televisão neste ano de 2015, porquanto desatendidos Os critrios objetivos
do art. 30, inciso I, da Res.-TSE n° 20.034/97:
Art. 30 0 Tribunal Superior Eleitoral, apreciando requerimento
subscrito pelo representante legal dos Orgãos nacionais dos partidos,
autorizará a formação das cadeias nacionais, bern como a
transmissão de inserçôes nacionais, observando os seguintes
critérios (Lei n° 9.096/95, art. 46, § 20):
- ao partido corn registro definitivo de seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral que tenha concorrido ou venha a concorrer as
eleicaes gerais para a Câmara dos Deputados, elegendo, em duas
eleiçöes consecutivas, representantes em, no mInimo, cinco estados,
obtendo, ainda, urn por cento dos votos apurados no Pals, nâo
computados os brancos e os nulos, será assegurada (Lei

no 9.096, artigo 57, incisos I e Ill e REspe n° 21.329/2003):
a) a realizacao de urn programa por semestre, em cadeia nacional,
corn duraçäo de dez rninutos cada;
b) a utilizacão do tempo total de vinte rninutos por semestre em
inserçöes de trinta segundos ou urn minuto; (Grifei)

0 PHS obteve apenas 0,95% dos votos válidos nas eleicOes
gerais de 2014 (fl. 76), e não 1%, como exige a legislacao de regencia.
Do exposto, näo conheco dos embargos de declaraçao.

E como voto.
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EXTRATO DA ATA

ED-Reconsid-PP n o i 626-60.201 4.6.00.0000IDF. Relatora:
Ministra Luciana Lóssio. Embargante: Partido Humanista da Solidariedade
(PHS) - Nacional (Advogados: João Cándido de Carvaiho de Paiva e outros).
Decisâo: 0 Tribunal, por unanimidade, no conheceu dos
embargos de declaraçâo, nos termos do voto da relatora.
Presidéncia do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, Os Ministros
Gilmar Mendes, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice- Procurad or-Gera l Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao.

SESSAO DE 9.6.2015.

