
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 7.860 -
CLASSE 28 - SÃO PAULO - SÃO PAULO.

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.
Agravantes: Orestes Quércia e outro.
Advogados: Ricardo Vita Porto e outros.
Agravante: Ministério Público Eleitoral.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROGRAMA
PARTIDÁRIO. RÁDIO. MULTA. MATÉRIA DE FATO.
MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do TSE firmou-se pela possibilidade da
cumulação das penas previstas no art. 45 da Lei nO9.096/95
(cassação do direito de transmissão do partido que desvirtuar
propaganda partidária) e no art. 36, S 3°, da Lei nO9.504/97
(multa por propaganda eleitoral extemporânea), quando ambas
ocorrerem concomitantemente.

2. Admite-se a participação de filiados coni destaque político
durante a veiculação de programa partidário, desde que não
se exceda o limite da discussão de temas de interesse
político-comunitário.

3. É vedado o reexame de fatos e provas em sede
extraordinária (Súmula/STF nO279).

4. Divergência jurisprudencial não configurada.

5. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por

unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos das notas

taquigráficas.

---CARLOS AYRES BRITTO - PRESIDENTE

/V1~t//L--
MARCELO RIBEIRO - RELATOR
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o SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor

Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Orestes Quércia e pelo

Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

contra a decisão de fls. 196-203, que negou seguimento ao agravo de

instrumento (fls. 205-211).

Alegam, em síntese, que o Ministro Cezar Peluso, "ao apreciar

o REspe nO26.275, envolvendo as mesmas partes, em processo que tratava

de propaganda de conteúdo absolutamente idêntico a presente, veiculada

através de inserções de rádio, entendeu por bem em dar provimento ao recurso

dos representados" (fI. 206), ao entendimento de não estarem presentes os

requisitos configuradores da propaganda eleitoral extemporânea.

Sustentam ainda que essa decisão foi referendada pela Corte,

à unanimidade, em sessão de 13.11.2007 (fI. 211).

Aduzem que a propaganda apenas explora desempenho de

filiado, "presidente da agremiação, em mandato anterior, não enveredando

para o campo da antecipação de campanha eleitoral" (fI. 211).

Requerem, ao final, a reforma da decisão, de forma a pacificar

a questão, para tornar insubsistente a multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, reproduzo, no que interessa, a decisão agravada (fls. 199-203):

o agravo não merece prosperar.
Os argumentos postos no agravo de instrumento não infirmam o
despncho que negou seguimento ao recurso especial.
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A preliminar argüida acerca da impossibilidade jurídica do pedido não
pode ser acatada. O entendimento deste Tribunal Superior aprumou-se
pela possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 36, 9 2°, da
Lei nO9.504/97, em virtude do cometimento das condutas vedadas
no art. 45 da Lei nO9.096/95.

Este é o atual posicionamento desta Colenda Corte, conforme se
depreende das ementas dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEiÇÕES 2006.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE PENA
DE MULTA POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA COM CASSAÇÃO DO DIREITO DE
TRANSMISSÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA POR
DESVIRTUAMENTO DESTA. PRECEDENTE. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRE/TO.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou pela
possibilidade da cumulação de penas previstas no art. 45 da
Lei nO9.096/95 (cassação do direito de transmissão do partido
que desvirtuar propaganda partidária) e no art. 36, 9 3°, da Lei
nO 9.504/97 (multa por propaganda eleitoral extemporânea),
quando ambas ocorrerem concomitantemente. Nesse sentido:
Rp nO994/DF, reI. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 13.12.2006.

(REspe n° 27.304/T0, DJ de 2.5.2007, reI. Min. José Delgado).

QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM ESPAÇO DESTINADO À PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
FUNDAMENTO NAS LEIS DAS ELEiÇÕES E DOS PARTIDOS
POLíTICOS. CUMULAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA. CORREGEDOR.

Configura desvirtuamento de finalidade a utilização do espaço
destinado à propaganda partidária para a divulgação de
propaganda eleitoral em período vedado por lei, sendo possível
a dualidade de exames, tanto sob a ótica da Lei nO9.096/95
quanto da Lei nO9.504/97, incumbindo a apreciação dos feitos,
na hipótese de cúmulo objetivo, ao corregedor.

A procedência das representações acarretará, na hipótese de
violação ao art. 45 da Lei nO9.096/95, a cassação do direito de
transmissão do partido infrator no semestre seguinte - quando
não se fizer possível a cassação de novos espaços no próprio
semestre do julgamento -, e, no caso de ofensa ao art. 36 da
Lei n° 9.504/97, a aplicação da pena de multa.

(Rp nO994/DF, DJ de 13.12.2006, reI. Min. Francisco Cesar
Asfor Rocha).

Quanto ao mérito, a Corte Regional constatou estar caracterizada a
propaganda extemporânea, pois (fI. 104-105):

A veiculação do programa partidário, relatando feitos de seu
filiado, no exercício de cargo similar àquele ora almejado,
sugere o propósito de promoção pessoal, caracterizando, "data
vênia", propaganda eleitoral antecipada.
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[...]

Ademais, não se pode confundir divulgação do programa do
partido, para captar filiados, com divulgação dos feitos de
filiado, com o objetivo é buscar a simpatia do eleitor ao nome
do candidato, em propaganda realizada de maneira
extemporânea.

Na análise do conteúdo do programa veiculado, o TRE/SP concluiu
que a forma comparativa entre o desempenho do representado no
Governo do Estado de São Paulo e as posteriores administrações
evidencia promoção pessoal, capaz de induzir o eleitor a concluir que
. o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública,
configurando, assim, propaganda eleitoral antecipada.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que entende como "[...] ato de propaganda eleitoral aquele
que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se
pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o
beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública [...].1"

Ressalto que este Tribunal Superior admite a participação de filiados
com destaque político durante a veiculação de programa partidário,
desde que não se exceda ao limite da discussão de temas de
interesse político-comunitário.

Porém, no caso em tela, o Tribunal Regional entendeu que esses
limites foram excedidos, assim se manifestando (fi. 105):

Como se infere de f. 10/21, durante o programa do Partido,
foram realçados os feitos do Presidente do Partido, quando
este exercia o Governo do Estado, demonstrando promoção
pessoal e propaganda antecipada ao cargo que almeja, similar
ao anteriormente exercido.

Dentro deste quadro, entendo ser correta a aplicação da pena.

Tenho que entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido
demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Tal providência, no entanto, é inviável em sede de recurso
especial, a teor das Súmulas nOs72 do Superior Tribunal de Justiça e
2793 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, acrescento que os paradigmas indicados não estão aptos a
caracterizar a divergência, ante a ausência de similitude fática.

A esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com base no art. 36, 9 6°, do RITSE.

1 REspe nO15.732/MA, DJ de 7.5.99, reI. Min. José Eduardo Alckmin
[...)
ENTENDE-SE COMO ATO DE PROPAGANDA ELEITORAL AQUELE QUE LEVA AO CONHECIMENTO GERAL,
AINDA QUE DE FORMA DISSIMULADA, A CANDIDATURA, MESMO QUE APENAS POSTULADA, A AÇÃO
POLiTICA QUE SE PRETENDE DESENVOLVER OU RAZÕES QUE INDUZAM A CONCLUIR QUE O BENEFICIÁRIO
É O MAIS APTO AO EXERCíCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SEM TAIS CARACTERíSTICAS, PODERÁ HAVER MERA
PROMOÇÃO PESSOAL - APTA, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÃNCIAS A CONFIGURAR ABUSO DE PODER
ECONÕMICO - MAS NÃo PROPAGANDA ELEITORAL.
2 Súmula nO7 do ST J.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recuso especial.
3 Súmula nO279 do STF.
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
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Inicialmente, pontuo que os agravantes alegam que a

representação trata de "inserção partidária de conteúdo idêntico, envolvendo as

mesmas partes", daquele objeto do Agravo Regimental no Recurso Especial

nO 26.275/SP (fI. 211).

Diante dos elementos constantes dos autos, não há como

avaliar se se trata de idêntico objeto, e nesta instância especial não há como

se aferir a exatidão do alegado sem o necessário revolvimento do acervo

fático-probatório.

Ainda que assim não fosse, é certo que alguns dos elementos

fáticos assentados nas decisões precedentes são diversos dos postos no

presente feito.

No caso, a primeira e segunda instâncias entenderam

caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea em programa partidário

veiculado por rádio.

A representação que culminou no Agravo Regimental no

Recurso Especial nO 26.275/SP, por sua vez, foi julgada improcedente e

posteriormente reformada pelo TRE/SP, para condenar os representados ao

pagamento de multa por veiculação de propaganda em programa partidário

veiculado pelo rádio.

Nesse processo, o Min. Cezar Peluso entendeu por reformar a

decisão regional, nestes termos:

Escusaria repetir o trecho da sentença:

[...] Da leitura dos trechos do programa transcritos na inicial, se
verifica que o primeiro representado, Orestes Quércia,
presidente regional do partido representado (PMDB), limitou-se
a evocar suas realizações quando exerceu o cargo de
Governador do Estado, não tendo havido nenhuma menção a
nova e futura candidatura ao mesmo cargo, muito meno!>
pedido de votos ou referências a eleições vindouras.

r ..} Cabe ainda ressaltar que o fato do primeiro representado,
Quércia, ter aparecido no programa partidário é natural, por ser
ele o presidente da agremiação segunda representada
(PMOB), no Estado e, assim, ser sua figura exponencial r ..).

De modo diverso, no presente feito, a partir da moldura fática

delineada no acórdão regional, entendi configurada a propaganda eleitoral

~
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extemporânea. E tenho que os agravantes não trouxeram elementos

suficientes para infirmar a decisão impugnada.

Reafirmo que entendimento diverso ao adotado pelo acórdão

recorrido demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos

autos, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula nO279 do Supremo

Tribunal Federal.

Do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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EXTRATO DA ATA

AgRgAg nO 7.930/SP. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Agravantes: Orestes Quércia e outro (Advogados: Ricardo Vita Porto e outros).

Agravado: Ministério Público Eleitoral.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo

regimental, nos termos do voto do relator.

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Felix Fischer, Fernando

Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Francisco Xavier,

Vice-Procurador-Geral Eleitoral. Ausente o Ministro Ricardo Lewandowski.

SESSÃO DE 2.4.2009.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

, lavrei a presente certidão.eiroz

Certifico a publicação deste Acórdão no Diário da Justiça
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