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         Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Bonini Guedes, por Coligação SP Merece Mais. 

          Sustentou oralmente o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, Procurador Regional Eleitoral.

 

 

 

EMENTA

 

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. ELEIÇÕES
2020. ART. 74, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, E ART.
54, DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA NO HORÁRIO ELEITORAL
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GRATUITO DE TELEVISÃO. PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL DE 25% DA
TOTALIDADE DA INSERÇÃO. ILÍCITO ELEITORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

 

 

 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, por votação unânime,  em negar provimento ao recurso.

Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte integrante da presente
decisão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior
(Presidente), Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia e Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; e dos Juízes
Manuel Pacheco Dias Marcelino, Mauricio Fiorito, Afonso Celso da Silva e Marcelo Vieira de Campos.

 

São Paulo, 22/10/2020

MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO

Relator(a)

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Selecionados
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RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PRA VIRAR O JOGO” (PSOL, PCB
e UP) contra a r. sentença anexada ao ID nº 17989201, que julgou procedente a presente
representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela COLIGAÇÃO “SP MERECE
MAIS” (PSL, DC), determinando a suspensão definitiva da exibição da peça publicitária
contestada.

Em suas razões recursais (ID nº 17989501), a coligação recorrente argumenta, em síntese, que
as limitações impostas à propaganda eleitoral devem ser interpretadas restritivamente, e que “a
r. sentença chancela a interpretação extensiva de uma limitação legal de discutível

.  constitucionalidade para restringir as possibilidades de comunicação de uma campanha”

Nesse diapasão, alega que “a utilização da mera fala do ator – não de sua imagem – em mais
de 25% do tempo total da propaganda não é fator passível de causar qualquer desequilíbrio no

. Por isso, afirma que o programa veiculado na televisão não viola o art. 74, §3º, dapleito”
Resolução TSE nº 23.610/2019, uma vez que a imagem do ator Wagner Moura, isoladamente,
não excede o período de 25% do total da propaganda.

A título comparativo, aduz que “25% do tempo destinado à coligação representante, ora
recorrida, nos programas em bloco de TV correspondem a 16 segundos, praticamente o tempo

”, de modo que total de que dispõe a recorrente nos blocos de televisão “o desequilíbrio já é
dado com a distribuição desigual de tempo de rádio e TV e recursos públicos de financiamento

, e que o entendimento firmado na r. sentença aprofunda essa desigualdade.eleitoral”

Assim, coloca que, detendo apenas de 17 segundos de tempo no programa eleitoral de TV, a
interpretação ampliativa da norma, para estender a proibição da voz no cômputo dos 25%,
compromete a própria possibilidade de veiculação da mensagem do eleitor e a participação
cidadã de apoiadores.

No mais, defende a regularidade da propaganda, tendo em vista que, dos 17 segundos de que
dispunha na TV para a veiculação de seu programa, o ator aparece, sozinho, em apenas 4
segundos, o que perfaz apenas 23,5% do tempo total da propaganda. Esclarece que, no tempo
restante, o que há é a utilização de imagens do candidato a Prefeito Guilherme Boulos e da
candidata a vice Luiza Erundina, seguidas da voz do ator, que é emprestada para a
transmissão da mensagem eleitoral, o que seria permitido pelo §4º, do art. 74, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a representação seja julgada
improcedente.

Em contrarrazões (ID nº 17989801), a coligação recorrida alega que a interpretação que deve
ser dada ao art. 54, da Lei nº 9.504/97, é a de que a limitação de tempo de 25% para que os
apoiadores manifestem a sua preferência política abrange não apenas a sua imagem, mas a
veiculação do apoio em si.

Afirma, ainda, que o §4º, do art. 74, da Resolução TSE nº 23.610/2019, faz distinção entre
apoiadores e apresentadores/interlocutores, sendo que são excluídos do conceito de
apoiadores “os apresentadores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
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 Nesse passo, argumenta que a presença visual e auditiva do ator Wagnermensagem eleitoral”.
Moura configura apoiamento, para os fins da legislação eleitoral, não se confundindo com o
mero narrador.

Aduz, outrossim, “que o conteúdo completo da propaganda enfatiza o apoio do ator Wagner
Moura aos candidatos da coligação, sendo os próprios candidatos meros coadjuvantes do

”, e que programa eleitoral “Moura conduz toda a narrativa do vídeo, buscando associar seu
prestígio e credibilidade aos candidatos, os quais não falam em nenhum momento, mas apenas

.têm suas imagens veiculadas”

Assim, levanta, resumidamente, que é irrelevante a discussão sobre o tempo de aparição da
imagem do ator no vídeo, em detrimento da voz, devendo-se analisar o contexto da publicidade
produzida e a aptidão da figura do apoiador de propiciar benefícios eleitorais ao candidato, para
fins de aferição do limite de 25%.

Com relação à impossibilidade de se interpretar extensivamente a norma restritiva, que foi
suscitada pela recorrente, afirma que não houve interpretação ampliativa, mas tão somente a
aplicação da norma em seus exatos contornos, à luz da finalidade à qual se destina.

Pede, portanto, o desprovimento do recurso eleitoral.

Remetidos os autos a este e. Regional, foi aberta vista à douta Procuradoria Regional Eleitoral,
que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID nº 18284201).

Vistos até o ID nº 18284201.

É o relatório.

 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO RELATOR MANUEL PACHECO DIAS
MARCELINO 

 

 

REFERÊNCIA-TRE : 0600050-41.2020.6.26.0002

PROCEDÊNCIA : São Paulo -  SÃO PAULO

RELATOR : MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO 
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RECORRENTE: COLIGAÇÃO PRA VIRAR O JOGO (PCB/PSOL/UP)
RECORRIDO: COLIGAÇÃO SP MERECE MAIS (DC/PSL)

 

 

VOTO Nº 2121

 

Na hipótese em exame, discute-se se a participação do ator Wagner Moura, na propaganda
eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito de televisão pela coligação recorrente, no dia
09/10/2020, ultrapassou o limite de 25% do tempo autorizado, em violação aos arts. 54, da Lei
nº 9.504/97, e 74, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Eis o teor dos dispositivos:

“Art. 54.  Nos programas e inserções de rádio e televisão
destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou
coligação só poderão aparecer, em gravações internas e

, observado o disposto no § 2 , candidatos, caracteres comexternas o

propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de
passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, 
bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que
trata o § 1  do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte eo

, sendocinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção
vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais”.

 

“Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão
destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou
coligação, só poderão aparecer, em gravações internas e externas,
observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatos, caracteres
com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas,
inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os
candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997,
que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do
tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais (Lei nº 9.504/1997, art. 54).

(...)

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput
aplica-se à participação de quaisquer apoiadores no programa
eleitoral, candidatos ou não;
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§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais ao
candidato ou ao partido/coligação veiculador da propaganda,
não integrando tal conceito os apresentadores ou interlocutores
que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
mensagem eleitoral”.

 

Da leitura dos dispositivos, infere-se que os apoiadores, candidatos ou não, podem aparecer,
em propaganda eleitoral alheia, por, no máximo, 25% do tempo total de cada programa ou
inserção.

A ressalva fica por conta dos apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam
sua voz para transmissão de mensagem eleitoral. 

A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que detêm respaldo
e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a imagem daqueles a
favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade entre os candidatos.

Voltando ao caso concreto dos autos, é incontroverso que o vídeo divulgado pela recorrente no
horário eleitoral gratuito de televisão (ID nº 179888051), destinado à propaganda do candidato
Guilherme Boulos e da vice Luiza Erundina, com duração de 17 segundos, teve a participação
do ator Wagner Moura, cuja imagem aparece nos 4 segundos iniciais, e a sua voz dá
sequência à mensagem até o 16º segundo da inserção. Apenas no último segundo surge a voz
de interlocutor, que diz: “Vote Boulos 50”.                   

Nesse passo, é certo que a narrativa realizada pelo ator não se confunde com a dos meros
apresentadores e interlocutores que apenas emprestam a sua voz para a veiculação da
mensagem eleitoral, como alega a coligação recorrente.

Ao contrário, a participação do ator, que é figura artística amplamente conhecida, se fez como
verdadeiro apoiador e, portanto, estaria submetido à restrição de tempo estabelecida nos
dispositivos supramencionados.

Ressalte-se que, ao fixar o limite de 25% do tempo, a norma não especifica o modo de
participação dos apoiadores na propaganda eleitoral, isto é, não faz distinção entre voz ou
imagem. Assim, não se trata de interpretar ampliativamente normas restritivas de direitos, mas
de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que se destina. 

Neste contexto, a alegação de que a utilização da fala do ator em mais de 25% do tempo do
vídeo não é fator passível de causar desequilíbrio não se sustenta, uma vez que, no caso,
sequer é possível dissociar a imagem da voz que narra a mensagem, restando clara a sua
manifestação de apoio do começo ao fim da transmissão.

Como bem colocado na r. sentença recorrida, “a pretendida distinção entre as funções
exercidas pelo mesmo apoiador no vídeo questionado, ora como narrador, resultaria em
flagrante burla à legislação eleitoral, considerada a notoriedade do ator, ‘apta a propiciar
benefícios eleitorais ao candidato’”.

Assim, considerando que a participação do apoiador na publicidade impugnada, por meio de
imagem e voz, se deu em quase a totalidade do vídeo, extrapolando o limite temporal de 25%
do total da veiculação, a manutenção da r. sentença recorrida é medida de rigor.
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Em razão do exposto, nego provimento ao recurso eleitoral.

É como voto.

 

MANUEL MARCELINO

Relator
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