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Embargantes : Carlos Alberto Richa
: Maria Aparecida Borghetti
: Coligação "Todos Pelo Paraná"
Advogados : Cristiano Hotz e outros
Embargados : OS MESMOS
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação "Paraná Olhado Pra Frente" , contra
decisão que condenou os representados à retirada de propaganda institucional contida em placa de
identificação de obra pública, além do pagamento de multa por infração à regra do art. 73 da Lei
9.504/97, além de multa por descumprimento da obrigação de retirada. A Coligação embargante
alega dois erros na decisão que dificultam a sua compreensão. De um lado, o valor da multa não está
claro já que fixada em ¿R$ 80.000,00 (cinqüenta mil reais)" , com evidente contradição entre a
descrição numérica e por extenso do montante. Ademais, diz-se que a decisão se omitiu na afirmação
de que o valor da condenação constitui penalidade atribuída a cada um dos representados
individualmente.
Além disso, também a Coligação "Todos Pelo Paraná" , Carlos Alberto Richa e Maria Aparecida
Borghetti embargam a decisão. Dizem que o entendimento exarado contraria acórdãos de outras
Cortes. Afirmam também que as placas produzidas em cumprimento a convênios do Estado com
Municípios estão imunes à ordem emanada destes autos. Por fim, se diz que a interposição de
declaratórios submete a decisão embargada e efeito suspensivo.
É o relatório
II - FUNDAMENTAÇÃO
Embargos da Coligação "Paraná Olhando Pra Frente" .
Tem razão a embargante. A solução da contradição entre a descrição numérica e por extenso do
valor da multa se faz pela prevalência desta última. Ademais, o valor de R$ 50.000,00, multiplicado
pelo número de representados, constitui penalidade razoável diante da natureza da infração.
Em segundo lugar, como colocado na petição da embargante, cada um dos representados sofre
condenação individual. Por isso mesmo, o valor de R$ 50.000,00 é o valor que cabe a cada um
deles.

Embargos da Coligação "Todos Pelo Paraná" , Carlos Alberto Richa e Maria Aparecida Borghetti
Da simples leitura da sentença embargada verifica-se não existirem os vícios apontados.
A presente representação questiona a inserção da frase "Mais Uma Obra" ou "Mais Uma Obra do
Estado/Governo do Paraná" (conforme letra `a¿ da sentença, às fls. 396), nas placas técnicas das
obras do Governo do Estado.
Por óbvio, a presente representação não objetiva questionar a inclusão dos símbolos do Governo do
Estado na publicidade institucional veiculada nos termos do art. 37, §1º da CF, ao contrário do que
parece supor o embargante.
Ademais, não servem embargos para cotejar os fundamentos da decisão embargada com os que
eventualmente exsurjam de outros julgados. A contradição que autoriza os aclaratórios é a
contradição interna.
Por outro lado, está bem claro na sentença que o conteúdo vedado na placa de obras não são as
informações técnicas obrigatórias, mas a menção, na placa, à atuação do Governo do Estado,
estampada nos dizeres "MAIS UMA OBRA" . Na expressão, vai pressuposta a propaganda em favor
de um governo, que muito fez em benefício de seu povo. Propagandear o Governo, louvar a extensa
atuação da administração pública é exatamente o cerne da propaganda institucional que a lei
expressamente veda no período eleitoral. Pouco importa que a expressão MAIS UMA OBRA esteja
aposta em placa de fundo azul, ou que a placa tenha este ou aquele formato, ou que esteja vinculada
a obra realizada mediante convênio, ou diretamente realizada pelo Governo. Nenhum desses
detalhes retira dos dizeres "MAIS UMA OBRA" , quando acrescido da menção ao autor da obra (no
caso, o Estado ou Governo do Paraná), o caráter de marketing institucional que a lei sabiamente
vedou no período da disputa eleitoral.
Outrossim, não cabe confundir o efeito que a oposição dos declaratórios desencadeia no prazo para
outros recursos com os efeitos eventualmente decorrentes da sua interposição sobre a eficácia da
decisão embargada. Recurso dotado de eficácia suspensivo é uma coisa; recurso que
suspende/interrompe prazo para outros recursos é outra coisa.
Ressalto que, a aplicação da multa majorada ocorreu em razão do descumprimento da ordem que
determinou "a remoção da publicidade ora impugnada, de todas as placas técnicas de obras do
Governo do Paraná" , sem a distinção entre os tipos de placas, ao contrário da interpretação que o
representado pretende imprimir à decisão.
Os embargantes compreenderam perfeitamente a decisão, só não se conformaram com o seu teor.
Os aclaratórios não se propõem a rediscutir a tese defendida pelas partes, inclusive porque não há
omissão, obscuridade ou contradição na sentença, sendo descabida a pretensão de reconhecimento
de efeito infringente aos presentes.
Destarte, ausentes os vícios apontados, recebo e rejeito os embargos opostos pelos representados.
III - DISPOSTIVO
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração da Coligação "Paraná Olhando Pra
Frente" e nego provimento aos embargos de Carlos Alberto Richa, Maria Aparecida Borghetti e

Coligação "Todos Pelo Paraná" .
Curitiba, 21 de agosto de 2014.
LEONARDO CASTANHO MENDES
JUIZ AUXILIAR

