TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
REPRESENTAÇÃO N° 1073-13.2014.6.00.0000 - CLASSE 42 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Representante: Coligação Muda Brasil
Advogados: João Almeida Cunha Ribeiro de Oliveira e outros
Representada: Coligação Com a Força do Povo
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e outros

ELEIÇÕES 2014. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INSERÇÕES. REPRESENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO DA LEGENDA
"PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA". AUSÊNCIA
DE MENÇÃO AOS NOMES DA COLIGAÇÃO E DOS
PARTIDOS QUE A COMPÕEM. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, EFEITOS
ESPECIAIS E MONTAGEM E TRUCAGEM DE FOTOS.
EMPREGO DE IMAGENS EXTERNAS. UTILIZAÇÃO DE
TEXTO EM LÍNGUA INGLESA. NOME DE CANDIDATO
A PRESIDENTE EM TAMANHO SUPERIOR A 10 VEZES
O DO CANDIDATO A VICE. ART. 51, INCISO IV, DA LEI
N° 9.504/97. INTELIGÊNCIA. LEI N° 12.891/2013. NÃO
INCIDÊNCIA. EFEITOS HERMENÊUTICOS.
- Nas propagandas denominadas "inserções eleitorais",
são obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral
gratuita" e a menção aos nomes da coligação e dos
partidos que a compõem (arts. 7 0 e 46 da Resolução-TSE
n° 23.404).
Decisão unânime.
II - A proibição do uso de linguagem estrangeira nas
propagandas eleitorais, de que cuida o art. 242 do Código
Eleitoral, não alcança a utilização de imagem de capa de
revista internacional.
Decisão Unânime.
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III - Nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei das Eleições,
ainda aplicável à eleição de 2014, "na veiculação das
inserções é vedada a utilização de gravações externas,
montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais, e a veiculação de
mensagens que possam degradar ou ridicularizar
candidato, partido ou coligação" (redação anterior à Lei
n° 12.891/2013).
Decisão por maioria.
IV - A regra de que da propaganda dos candidatos a
cargos majoritários conste os nomes dos candidatos a
vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 10% (dez por cento) do nome
do titular, aplica-se, obrigatoriamente, não só às
propagandas impressas, mas também às inserções em
televisão, de vez que possui especial relevância para
dotar o eleitor das informações necessárias ao bom e fiel
exercício do voto.
Decisão unânime.
V - Representação julgada procedente em parte, com
aplicação de multa pecuniária equivalente a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ex vi do disposto no art. 36, § 30, da Lei
n° 9.504/1 997.
Decisão por maioria.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em julgar parcialmente procedente a representação, para
determinar a obrigatoriedade, nas inserções eleitorais, do uso da legenda
"propaganda eleitoral gratuita" e da menção aos nomes da coligação e dos
partidos políticos que a compõem. Também à unanimidade, em julgá-la
procedente, para estabelecer que a regra da propaganda a cargos majoritários
impõe que os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador sejam
divulgados, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a dez por cento,
nos termos do voto do Relator. Acordam, por maioria, em aplicar sanção, no
valor de cinco mil reais, em razão do não cumprimento da determinação legal
na inserção, nos termos do voto divergente do Ministro Henrique Neves da
Silva. Por unanimidade, acordam em julgar improcedente o pedido quanto ao
uso de língua estrangeira e, por maioria, em julgá-lo procedente, para entender
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que as gravações externas, montagens ou trucagens, computação gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais são vedados nas inserções da
propaganda eleitoral gratuita, nos termos do voto divergente do Ministro
Henrique Neves da Silva.
Brasília, 26 de/agosto de 20

MINISTRO TARCISIO VIEIRA 1

ELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO TARCÍSIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, trata-se de Representação ajuizada pela Coligação

Muda Brasil (PSDB, DEM, SD, PTB, PMN, PTC, PEN, PT do B e PTN), com
pedido de liminar, em desfavor da Coligação Com a Força do Povo

(PT, PMDB, PDT, PC do B, PP, PR, PSD, PROS e PRB), por suposta
irregularidade na propaganda eleitoral transmitida pela televisão, desde o dia
19.8.2014.
Afirma a Representante que a inserção de 30 segundos,
identificada no plano de mídia da Representada como "FILMETE INTVAO5",
veicula propaganda eleitoral da candidata à Presidência da República, Dilma
Vana Rousseff, concebida pela equipe de marketing com o objetivo de
confundir o eleitor.
Ao analisar a referida inserção, a Representante apontou seis
irregularidades (fls. 2-5):
(i) inexistência de inserção da legenda obrigatória identificando
que a peça publicitária cuida de "propaganda eleitoral gratuita";
(ii) ausência de menção ao nome da coligação e à legenda dos
partidos que a compõem;
(iii) utilização de recursos de computação gráfica, efeitos
especiais e montagem e trucagem de fotos;
(iv) emprego de imagens externas na propaganda eleitoral;
(v) utilização de texto em língua inglesa;
(vi) inserção do nome da candidata ("DILMA") em tamanho 10
vezes maior do que o do candidato a vice-Presidente ("Michel Temer").
Por essas razões, requer a concessão de medida liminar,

inaudita altera pars, para determinar que a Representada abstenha-se,
imediatamente, de veicular a inserção impugnada na televisão.
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No mérito, requer seja julgada procedente a Representação,
para proibir em definitivo a veiculação da inserção irregular, advertindo a
Representada para não mais repetir a conduta, e aplicando-lhe a multa em
valor de dez a vinte mil UFIR5, nos termos dos artigos 40 e 41 da
Lei n° 9.504/1997.
A inicial veio instruída com a mídia em DVD (fi. 13).
Consultada, a Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal Superior constatou a utilização de recursos de computação gráfica na
peça publicitária em questão.
Mercê da decisão de fis. 21 a 24, deferi a liminar.
Na oportunidade, anotei que da inserção não constara a
legenda "propaganda eleitoral gratuita", bem assim os logos da Coligação
Representada e dos partidos dela integrantes, em aparente violação aos
arts. 46 e 70 da Resolução-TSE n° 23.404. Também constatei que houve
expressiva utilização de computação gráfica, o que, inclusive, foi certificado
pela unidade técnica do TSE. Por fim, revelei uso de imagens externas. Por
isso, antevi violação ao art. 51, inciso IV, da Lei das Eleições, e, na linha de
dois recentíssimos precedentes (Rps 106451 e 107580, das lavras dos
Ministros Maria Thereza de Assis Moura e Admar Gonzaga, respectivamente).
A Representada ofereceu a defesa de fis. 30 a 39.
Em relação às duas primeiras irregularidades, informa que, em
cumprimento à liminar, já corrigiu os defeitos.
Quanto à terceira irregularidade, alega que, nos dias de hoje,
qualquer produção audiovisual contém algum tipo de computação gráfica,
devendo o artigo 51, IV, da Lei Eleitoral ser interpretado de forma a proibir o
uso de efeitos especiais e computação gráfica apenas quando empregados
para alterar ou falsear a realidade, ou ainda para denegrir ou satirizar a
imagem de candidatos ou terceiros.
Sobre a quarta irregularidade, assevera que a simples
utilização de fotografias, em estúdio, não se equipara às imagens externas
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vedadas pela norma, tratando-se de estratégia absolutamente lícita e
constantemente empregada em campanhas eleitorais.
No que diz respeito à quinta, aduz que a alegação da
representante, de que a propaganda eleitoral afronta a legislação eleitoral, por
expor a imagem da revista Forbes com dizeres em língua Inglesa, vai de
encontro ao bom senso, haja vista o artigo 242 do Código Eleitoral preconizar
que a propaganda seja feita em língua nacional, o que teria ocorrido no caso
em questão.
Por fim, quanto à sexta e última irregularidade, sustenta que o
artigo 36,

§ 40 , da Lei das Eleições somente é aplicável à propaganda eleitoral

impressa, além de ter como objetivo a possibilidade de identificação pelo
eleitor do nome do concorrente ao cargo de Vice-Presidente, providência que
restaria devidamente atendida.
Defende a Representada, ainda, que o artigo 51, IV, da Lei
n° 9.504197 não estabelece qualquer sanção no caso de eventual transgressão
às exigências ali estabelecidas, não sendo possível a imposição de pena por
analogia.
Requer, então, a improcedência da representação, tendo em
vista a inclusão das inscrições obrigatórias durante toda a transmissão da
propaganda de TV, bem como o fato de não se verificar o uso de computação
gráfica, efeitos especiais, imagem externa ou linguagem estrangeira na
inserção impugnada.
O Ministério Público Eleitoral fez juntar aos autos o
substancioso parecer de fls. 45 a 52, cuja ementa restou vazada nos termos
seguintes:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IRREGULAR.
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.404 E A LEI
9504197. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SANÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Incontroverso que não houve a completa identificação da

coligação representada, bem como a veiculação dos dizeres
"propaganda eleitoral gratuita" - violação ao disposto nos artigos 70 e
46 da Resolução TSE n° 23.404.
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2. Por sua vez, não se constata a violação ao inciso IV do artigo 51
da Lei n,° 9.504/97 em sua redação primária. A utilização de
computação gráfica, de efeitos especiais e de suposta montagem ou
trucagem na propaganda impugnada não tem o viés de ridicularizar
ou degradar a imagem de determinado candidato, partido ou
coligação.
3. Quanto ao uso de imagens externas, observo que a representada
se limitou a utilizar imagens preexistentes, captadas em eventos, nos
quais a sua candidata aparece cumprimentando e saudando
possíveis eleitores. Constata-se, pois, que as fotografias foram
retiradas de momentos da campanha eleitoral, o que não se amolda
à vedação legal.
4. Em relação à alegação de uso de linguagem estrangeira na
veiculação da propaganda eleitoral, tal tese não deve prosperar, pois
verifica-se tão somente a imagem captada de capa da revista
americana Forbes - inexistência de violação ao artigo 242 do Código
Eleitoral.
5. Por fim, constata-se a irregularidade quanto à inserção do nome
da candidata em tamanho 10 (dez) vezes maior do que o do
candidato a vice-presidente - violação ao artigo 36, § 40 da Lei
n.° 9.504197 e artigo 80 da Resolução TSE 23.40412014.
6. Em que pese o cumprimento da decisão liminar, ante a falta de
regra punitiva, e em atenção ao princípio "nu//um crimen nu//a poena
sine Iege' resta apenas o caráter proibitivo da norma, com a
necessidade de advertência à representada de que a reiteração da
conduta poderá importar em desobediência, nos termos do
artigo 347 do Código Eleitoral.
7. Parecer por que seja julgada parcialmente procedente a
representação.
Em face da relevância da matéria, entendi conveniente a
imediata apreciação em Plenário, com vistas à uniformização de entendimento,
a ser aplicado em inúmeros processos em curso nesta Corte e nos Tribunais
Regionais Eleitorais versando idêntica matéria.
Informo que, por telefone, avisei os advogados de ambas as
partes, com a antecedência possível.

É o relatório.
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VOTO (vencido em parte)

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO

NETO (Relator): Senhor Presidente, as duas primeiras irregularidades (1) inexistência de inserção da legenda obrigatória identificando que a peça
publicitária cuida de "propaganda eleitoral gratuita" e (II) ausência de menção
ao nome da coligação e à legenda dos partidos que a compõem - foram
confessadas e sanadas pela Representada, a qual se comprometeu,
expressamente, a não mais incidir na ofensa que se disse perpetrada, na
liminar, aos arts. 60 ,

§ 20, da Lei n° 9.504/97, e 70 e 46, ambos da

Resolução-TSE n° 23.404.
Quanto ao alegado uso de texto em língua estrangeira
(irregularidade n° V), supostamente ao arrepio do art. 242 do Código Eleitoral,
creio improcedente a representação. A tanto não corresponde o uso
(moderado) de (simples) fotografia de capa de revista estrangeira (Forbes).
Acolho, no ponto, o d. parecer ministerial, segundo o qual:
"( ... ) o artigo 242 do Código Eleitoral exige que a veiculação da
propaganda seja em idioma nacional, a fim de viabilizar a total
compreensão do eleitor acerca dos candidatos, partidos ou
coligações, e das propostas por eles apresentadas, as quais serão
implementadas em caso de eleição. In casu, o uso da imagem da
revista americana com as expressões em língua inglesa serviu
unicamente para ilustrar fato notório na propaganda eleitoral, a qual
repita-se, exaltou as qualidades da candidata à reeleição, com a
finalidade de convencer o eleitor de que é a mais qualificada para o
exercício da função pública. A tradução dos dizeres transcritos na
fotografia consiste em exigir um formalismo exacerbado e
desnecessário, uma vez que não fora imposto pela norma".
Quanto às irregularidades n os III (utilização de recursos de
computação gráfica, efeitos especiais e montagem e trucagem de fotos) e IV
(emprego de imagens externas na propaganda eleitoral), entendo necessária
uma meditação especial.
A análise da mídia denota a utilização de tais artifícios, o que
não é permitido para exibição da publicidade no formato de inserções, a teor
do art. 51, inciso IV, da Lei n° 9.504197. Confira-se o teor do dispositivo:
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Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts, 47 e 49, as
emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura
mencionados no art. 57 reservarão, ainda, trinta minutos diários para
a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de até
sessenta segundos, a critério do respectivo partido ou coligação,
assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas,
ao longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro
horas, nos termos do § 20 do art. 47, obedecido o seguinte:
IV - na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações
externas, montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação.
(Redação anterior à dada pela Lei n° 12.891/2013)
Sucede que a Lei n o 12.891/2013 deu nova redação ao inciso
IV do art. 51, acima reproduzido, extirpando da proibição legal a alusão à
utilização de gravações externas, montagens ou trucagens, computação
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Na nova redação, fica proibida
tão só, na veiculação de inserções, "a divulgação de mensagens que possam

degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação ( ... )".
Pergunta-se: de acordo com o novo texto legal, está permitida,
então, a utilização de gravações externas, montagens ou trucagens,
computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais?
A resposta parece afirmativa, com um adendo: desde que não
tenha a intenção de degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação.
A explicação para a vinda à baila da evolução legislativa está
bem fincada na exposição de motivos da Emenda apresentada ao PLS
no 44112012, da lavra do Senador Cássio Cunha Lima, verbis:
"JUSTIFICAÇÃO

O texto atual da Lei eleitoral proíbe, para as inserções, o que é
absolutamente permitido para a veiculação dos programas eleitorais.
E um resquício da legislação equivocada de 1997, quando se proibiu
tudo isso para os programas eleitorais, sob o falso argumento de que
iriam baratear a produção das campanhas. Nada mais falso. E muito
mais barato filmar numa rua do que reproduzir essa rua num estúdio.
Quando se retirou da legislação a restrição para os programas
eleitorais, se esqueceu de estender o mesmo desentrave para as
inserções, o que terminou criando problemas adicionais para as
campanhas.
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As coligações têm hoje de montar estruturas muito maiores para
atender à produção de inserções, já que tudo tem que ser feito em
estúdio.
Como não se pode usar nem computação gráfica, o que hoje é
básico para qualquer peça de televisão, as inserções terminam muito
artesanais, coisa do tempo da televisão em preto e branco. Isso gera
consequências muito negativas: os programas eleitorais competem
uns com os outros, porque são exibidos em bloco, mas as inserções
competem com os melhores comerciais do País, gerando um
desnível que prejudica partidos e coligações.
Pior ainda, essas proibições são essencialmente técnicas,
perceptíveis só por quem de fato conhece o processo de edição. Não
é o caso dos juízes eleitorais, obrigados a julgar o que não
conhecem."
Ocorre que a nova lei, segundo a autorizada dicção do Plenário
do Tribunal Superior Eleitoral, só se aplica a partir das eleições de 2016.
Ao julgar a Cta no 100075, na Sessão Administrativa de
24 de junho p.p., a Corte entendeu que a chamada Minirreforma Eleitoral
(Lei n° 12.89112013) não é aplicável às Eleições Gerais de 2014. A maioria do
Plenário (4 a 3) acompanhou a divergência inaugurada pelo il. Ministro Gilmar
Mendes, para quem a nova lei não pode valer para estas eleições por ter sido
aprovada em dezembro de 2013, ou seja, menos de um ano antes da data de
realização do pleito, que ocorrerá em 5 de outubro, porque, de acordo com o
artigo 16 da Constituição Federal, "a lei que alterar o processo eleitoral entrará
em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até
um ano da data de sua vigência".
Surge daí outra segunda inquietação: não podem ser desde
logo tolerados alguns usos de computação gráfica, imagens externas,
sonorizações e animações despidas de qualquer intenção de degradar ou
ridicularizar candidatos, partidos ou coligações?
Em outras palavras: é possível interpretar a norma que se
aplicará, pela vez última, às eleições de 2014, com um grau de liberalidade
maior? Com mais tolerância? Fazer-se uma. transição natural para os
paradigmas do novo regime?
Pensar o contrário, a meu sentir, é fechar os olhos para
inovações tecnológicas ao alcance de todos. É transformar a cena eleitoral
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relativa às inserções em algo insípido, sem graça, destoante da realidade e,
por tudo isso, menos efetivo e atraente em termos de interesse do eleitorado.
Quero crer que com um simples smartphone ou por meio de
um computador doméstico seja possível construir animações muito
assemelhadas às realizadas com os recursos de computação gráfica,
colocados em xeque na peça vestibular.
Uma singela mirada nas inserções realizadas por outros
partidos e candidatos revela, sem qualquer esforço maior, uma generalização
do uso de tais ferramentas.
Some-se a isso o fato de que, na hipótese de fazer-se uma
aplicação míope da legislação já revogada (mas ainda em vigor para as
eleições de 2014), e porque não dizer anacrônica e obsoleta, a proibição das
utilizações indicadas remanesceria apenas, como se disse, circunscrita às
inserções. Uma ilha de imunidade à modernidade?
Se a ideia é não incutir no eleitorado uma confusão mental,
sobre o que sejam um comercial qualquer e uma peça de propaganda eleitoral,
uma confusão maior ainda pode ser gerada pela manutenção de um regime
híbrido, extravagante, em vias de extinção.
Interessante notar, ainda, que, mesmo sob a égide do art. 51,
inciso IV, da Lei das Eleições, em sua versão primitiva, ou seja, antes da nova
redação conferida aos dispositivos pela Lei n° 12.89112013, o Tribunal Superior
Eleitoral já antevia, no tratamento normativo corrente, algumas incoerências.
Discutia-se muito a diferenciação entre "cena externa" e
"gravação" e também se eram ou não permitidas simulações bem
convincentes, produzidas em estúdio, de cenas externas, e em que limites.
Também soava estranha, na visão do Tribunal, a pretexto de
reduzir custos, a lei proibir gravações externas e permitir peças de propaganda
eleitoral, feitas em estúdio, cada vez mais sofisticadas e caras.
A dificuldade de separar bem as coisas estimulou a Corte,
inclusive, a trabalhar as soluções a partir da Teoria da Aparência. Aquilo que
parecesse cena externa, também era proibido.

(4^/
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Tais inquietações estão multo bem registradas nos debates
havidos no julgamento do Agravo Regimental na Representação n o 1 .026/DF,
decidido por maioria simples, de que foi relator o Míri. Ari Pargendier, publicado
na Sessão de 29.8.2006.
No julgamento supra, o em. Míri. Marcelo Ribeiro, em voto
vencido, chegou a afirmar: "em relação á cena externa, peço vênia, não porque
possa ou não possa ser gravação externa ou cena externa, mas porque, no
caso, fiquei na dúvida se é externa ou não. E, na dúvida, não se pode aplicar
pena/idade".
Do mesmo acórdão, acima referido, é possível registrar o fato
de que o Tribunal também se deparava com uma enorme dificuldade ao
equacionar casos de utilização de computação gráfica. Confira-se trecho do
d. voto proferido pelo Min. Ari Pargendler, verbis:
"( ... ) Para mim, a computação gráfica, qualquer que seja, está
proibida; seja resultado de um programa muito sofisticado, seja
resultado de um processo mais simples. O que em 1997 era
complexo, hoje é muito simples, porque os programas se
desenvolvem rapidamente e ficam mais acessíveis. Mas o fato é que
ou interpretamos a lei, desconsiderando a expressão 'computação
gráfica', ou então cairemos numa situação muito difícil, porque, não
sendo técnicos em computação, teremos de analisar a cada
momento qual foi o dispêndio, o esforço, o custo daquela
propaganda".
Creio, pois, que, num regime de transição normativa, o uso de
computação gráfica, de cenas externas e de sonorização já pode ser tolerado,
desde que não tenha por objetivo degradar ou ridicularizar candidato, partido
político ou coligação, na linha do que preconizado pela nova lei que, deveras,
parece ter captado o traçado evolutivo da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
Evidente que não podem ser toleradas, ainda, imagens ou
cenas que distorçam ou falseiem os fatos ou a realidade, porque, de acordo
com José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. ioa ed. Atlas: São Paulo, 2014,
p. 428), "a propaganda não pode ser mendaz, enganosa ou ilusória - ao
contrário, deve ser veraz e ser revestida de boa-fé".

1!I
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Desses defeitos não padece a inserção questionada, razão
pela qual, nos dois pontos, é de ser julgada improcedente a representação.
Por fim, quanto ao vício relativo à inserção do nome da
candidata ("DILMA") em tamanho 10 vezes maior do que o do candidato a
Vice-Presidente ("Michel Temer"), penso que a peça vestibular deve ser
acolhida.
Com razão o MPE quando assevera que, "embora a
representada afirme que a exigência legal seja somente aplicada para as
propagandas eleitorais impressas, tanto a Resolução TSE n.° 23.40412014
quanto a Lei n.° 9.504197 não fazem distinção entre as espécies de
propagandas, devendo a determinação ser aplicada a todos os estilos de
publicidade eleitora!'.
A disponibilização do nome do candidato a Vice-Presidente, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez por cento) do nome
do titular, à simetria do que ocorre quanto aos nomes de suplentes de senador
(art. 36, § 40, da LE, c/c o art. 8 0, da Resolução-TSE n° 23.404), possui
especial relevância para dotar o eleitor das informações necessárias ao bom e
fiel exercício do voto.
Forte em tais razões, julgo procedente em parte a
representação.
Considerando que inexiste na legislação eleitoral, segundo
penso, previsão de sanção específica para os comportamentos glosados neste
feito, deixo de aplicar a pena pecuniária vindicada, em atenção ao princípio do
nuilum crimen nuila poena sine lege, não sem antes advertir a Representada,
mais uma vez, sobre os termos do art. 347, do Código Eleitoral. Nesse sentido,
os seguintes precedentes desta Corte: AgRgRp n° 1.069, publicado em sessão
de 13.9.2006,. Rei. Mm. Marcelo Ribeiro; Rp n° 278662, publ. Mural Eletrônico
de 17.9.2010, Rei. Mm. Joelson Dias.
É como penso. É como voto.

Z
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Eminente
Relator, para fins de acompanhamento dos demais votos, eu gostaria então de
explicitar as conclusões de Vossa Excelência.
No que diz respeito à necessidade de nas propagandas, por
meio de inserções, ser obrigatório o uso da legenda "propaganda eleitoral
gratuita" e os nomes da coligação e dos partidos que a compõem, Vossa
Excelência está julgando procedente.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Na realidade, em relação a esses dois pontos a representada
confessa os vícios, diz que já os corrigiu. Nesse ponto, parece-me que há
perda de objeto, para efeito de condenação.

c:)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Penso
que deveríamos julgar procedente.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Perfeito.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Para ficar
então a tese da necessidade, exatamente, de...
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO

^j
)

NETO (Relator): Inclusive consta da nossa resolução, essa obrigatoriedade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Julgamos
procedente em relação a isso. Quanto a esse ponto, há divergência?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Qual é
o primeiro ponto?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): O uso,
nas inserções, do nome "propaganda eleitoral gratuita", que a lei exige, e o
nome da coligação.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: A
obrigatoriedade da menção.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): E a
menção da coligação.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): É porque ela não tem nada disso.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Há vários
itens. Vamos separá-los.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Então,
no primeiro ponto, julgamos procedente para que todas as propagandas
venham com a indicação de que se trata de propaganda eleitoral gratuita.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): E que
tenha a menção aos partidos que compõem a coligação. Nome da coligação e
dos partidos que a compõem. Então nessa parte fica julgado procedente.
O outro tema é a proibição do uso de linguagem estrangeira
nas propagandas. No caso concreto, Vossa Excelência anotou que se refere a
capas de revistas.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): É uma capa só.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): No caso
concreto, não há razão. Nesse ponto julga-se improcedente. Todos de acordo?
Nesse ponto, julgado improcedente.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Há mais um ponto fácil, Senhor Presidente, que é o último.
Aquela diferenciação de que o nome "Michel Temer" está menos de
dez por cento do volume do nome "Duma". Julgo procedente nessa parte,
porque a legislação exige. O nome deve ser claro, legível e deve ter essa
proporção, não pode ser inferior a dez por cento.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Vossa
Excelência mediu e não havia essa proporção?

iu
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O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO

li

NETO (Relator): Exatamente. È praticamente ilegível. Eu, a olhos desarmados,
não consigo nem ver o nome do candidato a vice.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Então
Vossa Excelência atende a esse pedido, Ministro Henrique Neves da Silva?

VOTO (3° ponto)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Nessa
parte, acompanho o eminente Relator, porque o texto da Lei n° 9.504/1997, no
artigo 36, § 4 0 , é preciso em estabelecer a necessidade dos dez por cento.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Não pode ser inferior a dez por cento.

Ç$j

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Na
realidade é dez por cento, que a lei faz referência.
Art. 36 [ ... ]
§ 41 Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão
constar, também, o nome dos candidatos a vice ou a suplentes de
Senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10%
(dez por cento) do nome do titular.
O que foi posto da tribuna, e entendo que é pertinente, é que o
§ 3° do artigo 36 da Lei n° 9.50411997 tem a seguinte redação:
§ 3 1 A violação do disposto neste artigo [é o artigo todo, incluindo os
parágrafos] sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte
cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for menor.
No caso específico, entendo que, se repetir, é caso de multar.
Pelo que compreendi do voto do eminente Relator e pela imagem que vi, não
houve participação efetiva da candidata. Trata-se da justaposição de imagens,
o que não me permite concluir que ela tenha prévio conhecimento dessa
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propaganda que, provavelmente, foi feita pela equipe técnica da sua
campanha.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Ministro Henrique Neves da Silva, se me permite, ela nem
integra o polo passivo da representação.

411

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Não
integra. Quem integra?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Só a coligação.

Ui

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Mas a
coligação responde. Eu iria chegar a esse ponto. Porque é a equipe técnica
que faz a propaganda. E, na forma do art. 242 do Código Eleitoral, os partidos
respondem pela propaganda, e eles não observaram o dispositivo expresso de
lei.
Peço vênia, julgo procedente como o eminente Relator, mas
aplico a sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à coligação, é o mínimo legal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): O
eminente Relator mantém a posição de não aplicar multa nesse
descumprimento.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Fiz a análise de alguns precedentes e entendi por não aplicar
a multa.

CV

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): O
Ministro Henrique Neves da Silva também. Em relação a julgar procedente,
alguém está de acordo nesse ponto? Então está julgado procedente.
Há uma divergência em relação à sanção. O eminente relator
entende que não há possibilidade de sanção. O Ministro Henrique Neves da
Silva abre a divergência entendendo que há sanção possível e aplica multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na ordem de votação, colho os votos sobre esse ponto.
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VOTO (30 ponto)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, peço vênia ao relator e acompanho o Ministro Henrique Neves da
Silva.

VOTO (3° ponto)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, entendo
que, obedecido o princípio da reserva legal, não há sanção prevista. È
inaplicável a multa. Tão somente o caráter proibitivo com advertência e, se
houver reincidência, a inflição das sanções do art. 347 do Código Eleitoral.

VOTO (3° ponto)

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente,
com a devida vênia do eminente Relator e do Ministro Luiz Fux, que o
acompanhou nesse ponto, a multa está prevista no artigo 36, § 3 1 , da Lei
n° 9.504/1 997.
Então, acompanho a divergência.

VOTO (30 ponto)

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, acompanho o Relator.
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VOTO (30 ponto)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Senhores
Ministros, acompanho a divergência e, nesse ponto então, formo a maioria, no
sentido da aplicação da multa.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Agora
sobra um único ponto, Ministro Relator.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): São dois. O uso de cenas externas e de computação gráfica.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Vamos
separá-los para ficar mais fácil o debate. Em relação às cenas externas, como
Vossa Excelência está julgando?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Entendo, Senhor Presidente, que de uma só vez, a
minirreforma extirpou da redação primitiva essas duas condutas como típicas,
a não ser que elas sejam implementadas para denegrir ou ridicularizar

Ç5j

candidatos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Com
relação às duas, tanto às cenas externas quanto á computação gráfica, Vossa
Excelência julga improcedente?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Julgo improcedente em relação a ambas.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Só
para compreender o voto. Vossa Excelência admite que, a partir de agora,
qualquer coligação pode apresentar cenas externas, desde que essas cenas
externas não sejam utilizadas para degradar ou ridicularizar o candidato.
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O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Ou que não falseiem a realidade, como eu fiz ver.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Computação gráfica também?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Exatamente. E sonorização também.

Q)Q_11

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Ficou entendido
que afirmamos, inclusive em questão de ordem, que não aplicaríamos a
minirreforma, por força do artigo 16 da Constituição Federal. Essa foi a
orientação que, acredito, estabelecemos.
Penso que, quando Vossa Excelência propõe, está
modificando a nossa orientação.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Não, eminente Ministro. Tive o cuidado de - talvez não tenha
sido claro no resumo que fiz do voto - dizer que havia já uma evolução
jurisprudencial que apontava para essa solução, que foi preconizada na norma,
e me parece que num regime de transição, já que essa é a ultima vez que
vamos aplicar a lei, já é possível, por interpretação, aceitar algumas dessas
ferramentas que inclusive só são proibidas para inserções. Para todos os
outros tipos de propaganda isso é liberado.
Na justificativa que encontrei, nos precedentes que examinei,
que foram praticamente todos da jurisprudência, isso era para cortar custo, um
custo que não foi cortado com a reprodução em estúdio dessas cenas
externas.
Quanto à computação gráfica, parece-me até impossível, hoje,
levar a efeito algum tipo de propaganda na televisão sem algum recurso de
computação, que é feito até por telefone celular ou computadores domésticos.
Não estou, de maneira alguma, aplicando a nova lei, mas
propugnando uma interpretação mais obsequiosa dos valores nela contidos.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): O
recurso de computação, desde que não denigra a imagem de alguém e
também de cenas externas...

VOTO (40 e 50 pontos)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se os
colegas me permitirem, eu gostaria de adiantar o voto nesta matéria, porque
isto foi muito tratado nas eleições de 2010, e na parte de cenas externas, nesta
propaganda, eu julgaria improcedente, porque não há cenas externas, o que
há é a filmagem de fotografias. A fotografia, por conter uma cena externa, não
quer dizer necessariamente que seja uma filmagem realizada em ambiente
aberto, externo, que seria o sentido proibido pela norma.
Então a filmagem de fotografia sempre foi admitida por este
Tribunal, ainda que se dê efeito de zoom, de aumentar ou diminuir, para dar
um aspecto de realidade maior.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Então
firmando a tese: não há cena externa.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Apenas para a meditação da Corte, nesse caso não há, esse
era o mais maduro, e nós resolvemos trazer hoje para fixar o precedente, mas
em outros tantos há. Então a reprodução de ambientes, de aeroportos,
hospitais, são muitos.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Chegarei nesse ponto, nesta não está, mas chegarei neste ponto, que é a
mesma coisa da computação gráfica.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Mas
Ministro Henrique Neves, vamos votar para definir então a tese.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Sim,
mas eu vou chegar nisto.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Vossa
Excelência julga improcedente?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Não,
neste ponto, pelo que eu compreendi do eminente Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho, não estamos aqui a aplicar a Lei n° 12.891/201 3, esse entendimento
já foi decidido pelo Plenário, fui voto vencido, mas a maioria entendeu, eu
tenho que acatar o que a maioria entende - não estamos aplicando a
Lei n° 12.89112013.
Estamos interpretando este caso de acordo com o que está
previsto na redação original da Lei n° 9.504/1 997, que dispõe:
Art. 51 [ ... ]
IV - na veiculação de inserções, é vedada a utilização de gravações
externas, montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que
possam degradar ou ridicularizar candidatos, partidos ou coligação.

Vossa Excelência entende que todas essas primeiras
referências: gravação externa, montagens ou trucagem, computação gráfica,
somente seriam proibidas, por este dispositivo, se presente essa parte final da
redação original da lei "que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido
ou coligação"?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Exatamente isso. Parece-me uma solução criativa para esse
momento de transição.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Eu até
entendo, quer dizer, não considero como uma solução criativa, salvo engano,
eu teria que fazer uma pesquisa, eu já votei neste sentido, porque o que Vossa
Excelência disse é perfeitamente explicado por Miguel Reale, no sentido de
que as normas devem ser interpretadas dentro da realidade que se inserem.
Então, se o mundo se moderniza, a interpretação da lei precisa acompanhar a
modernidade.
Quando a Lei n° 9.504 foi editada em 1997, o custo da
computação gráfica era altíssimo, isso era uma medida para se dar isonomia
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aos candidatos. Hoje, qualquer pessoa com um celular, ou jovens com
aparelho smartphone, ou mesmo no computador conseguem fazer.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Por mais
barato que isso seja, o mais barato é não fazer.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: O mais
barato é não fazer. Tenho a impressão que essa interpretação que Vossa
Excelência dá já foi testada por este Plenário, mas não foi aceita.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Exato. Eu localizei alguns votos nesse sentido proferidos pelo
Ministro Arnaldo Versiani, mas há um acórdão, que cito no voto que fiz
distribuir, em que a Corte, em um julgamento por 4 a 3, já antevia o desuso da
proibição.

W-")
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:

Senhor Presidente, peço vênia, foi dito da tribuna que várias inserções desse
tipo já foram proibidas, ainda que liminarmente, em outras ações contra todos
os partidos.
Para estabelecermos esses critérios para as eleições, tenho
tentado buscar no Plenário sempre estabelecer um critério específico, trazer
sempre um primeiro caso para julgamento e os demais julgamentos
seguirem...
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Mas só há três liminares, não há nenhum julgamento fixado
para essas eleições.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, peço vênia para julgar procedente nessa parte, mas nessa
parte, efetivamente, não há multa, porque a lei não estabelece multa para esse
dispositivo.
Acompanho o eminente Relator, julgando procedente em parte,
se bem que estamos fazendo separado. Nessa parte Vossa Excelência julga
improcedente?
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O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO (Relator): Julgo improcedente.

k)Q,)
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Eu

julgo procedente nesta parte, mas deixo de aplicar a multa, por falta de
previsão legal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): E, como

obiter dictum, mas para sinalizar a todas as campanhas, em relação à cena
externa?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Penso
que estão todas dentro do mesmo conceito, ou se interpreta a legislação
dizendo que só o que ridiculariza ou denigre o candidato é proibido - aí então
tudo estaria permitido, porque estaria referido nesse artigo -, ou a
interpretação é exatamente a mesma: cena externa, computação gráfica,
trucagem, desenhos animados, efeitos especiais. A propaganda tem que ser
sem qualquer dessas características. Reconheço que é contrário ao que existe
hoje no mundo, mas é a lei que temos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente) E nós
definimos não aplicar a nova lei.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Eu
tenho até a vantagem de que sou voto vencido, eu queria aplicar.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente):
Exatamente. Critérios, alguns estão cumprindo e outros não, aí fica essa
situação.

VOTO (40 e 50 pontos)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, também peço vênia, acompanho a divergência trazida pelo Ministro
Henrique Neves da Silva.
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Entendo o esforço feito por Sua Excelência, mas a mim me
parece que estamos diante da decisão tomada na questão de ordem na
consulta, a propósito da aplicação ou não da minirreforma eleitoral. Portanto, é
disso que se cuida, não há como agora aplicar a lei anterior com o espírito da
nova lei, porque isto, obviamente, é fraude à lei.

VOTO (4° e 50 pontos)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, também
acompanho a divergência, porque o critério concede segurança jurídica, muito
embora seja partidário da liberdade de manifestação, a partir do momento em
que não vamos aplicar a minirreforma, o critério veda essa espécie de
propaganda.

VOTO (4° e 50 pontos)

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente,
pelo que entendi, o eminente Ministro Henrique Neves da Silva está
acompanhando o Relator neste ponto.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Não,
nesse ponto, computação gráfica, não.
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Ele julga procedente e
deixa de aplicar a multa.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Julga procedente e
o relator julga improcedente.
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Eu acompanho o voto
do Ministro Henrique Neves da Silva.
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VOTO (40 e 50 pontos)

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, com a devida vênia da divergência, creio que o caso não
trata de aplicar a minirreforma, mas de evoluir na interpretação da norma. Há
um novo substrato social. A base empírica que serviu para a formulação da lei
se alterou com o tempo. Há de se alterar também a interpretação.
Muda-se, às vezes, a norma sem mudar o texto, e aqui se está
mudando a norma sem mudar o texto diante de uma nova realidade.
Peço vênia, mas me sinto até indignado, porque a
regulamentação, em matéria de propaganda eleitoral, é tão exaustiva, tão
meticulosa que não sei se estou julgando com a legislação brasileira ou com a
legislação da antiga União Soviética.
Isso parece uma burocracia tremenda, em que o nome do
candidato tem que ser maior que o do vice, chega a níveis de detalhes de uma
intervenção. Estamos quase voltando à fotografia do regime militar, porque
estamos engessando tudo isso: tirando todo o espaço de criatividade e de
liberdade que os candidatos possam ter no trabalho de angariar votos, de
convencer os eleitores.
Por isso, peço vênia à divergência, mas acompanho
integralmente o Relator.

VOTO (40 e 50 pontos)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Presidente): Senhores
Ministros, peço vênia neste ponto ao relator para acompanhar a divergência.
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EXTRATO DA ATA

Rp n° 1073-13.2014.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. Representante: Coligação Muda Brasil (Advogados:
João Almeida Cunha Ribeiro de Oliveira e outros). Representada: Coligação
Com a Força do Povo (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva e
outros).
Usaram da palavra, pela representante, a Dra. Manlda de
Paula Silveira e, pela representada, o Dr. Gustavo Severo.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a representação, para determinar a obrigatoriedade, nas inserções
eleitorais, do uso da legenda "propaganda eleitoral gratuita" e a menção aos
nomes da coligação e dos partidos políticos que a compõe. Também, à
unanimidade, julgou-a procedente, para estabelecer que a regra da
propaganda a cargos majoritários impõe que os nomes dos candidatos a vice
ou a suplentes de senador sejam divulgados, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a dez por cento, nos termos do voto do Relator. Mas, por
maioria, vencidos no ponto o Relator e os Ministros Luiz Fux e João Otávio de
Noronha, o Tribunal aplicou sanção no valor de cinco mil reais, em razão do
não cumprimento desta determinação legal na inserção, nos termos do voto
divergente do Ministro Henrique Neves da Silva. Ainda, por unanimidade, o
Tribunal julgou improcedente o pedido quanto ao uso de língua estrangeira e,
por maioria, procedente, para entender que as gravações externas, montagens
ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais são
vedados nas inserções da propaganda eleitoral gratuita, nos termos do voto
divergente do Ministro Henrique Neves da Silva. Vencidos, no ponto, o Relator
e o Ministro João Otávio de Noronha. Redator para o acórdão o próprio
Ministro Relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João
Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Procurador-Geral Eleitoral,
Rodrigo Janot Monteiro de Barros.
SESSÃO DE 26.8.2014.

