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AVANÇOS E RECUOS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

Havia na Assembléia Legislativa de São Paulo, há muitos anos, um deputado com físico 

portentoso. Subindo à tribuna, sua figura impressionava, o rosto viril acentuado por um vasto 

bigode-escova. Tudo indicava, nele, um orador excepcional. Mas que decepção, ao início de 

sua fala! A natureza pusera, no corpo de um Hércules, uma vez esganiçada; sob a juba de um 

leão, uma garganta de cabrito. 

Experimentem ler os discursos de Carlos Lacerda. Sem a voz, sem a imagem, sem o 

gesto, o timbre, a entonação, sem a emoção que eletriza, a palavra escrita nada conservou 

daquelas peças oratórias. São registros pálidos, corpos sem alma. Leiam o famoso discurso 

com que Mário Covas, na Constituinte, arrebatou a liderança da oposição: é nada, palha 

quebradiça. 

O que primeiro nos impressiona nas pessoas é o que parecem; e só depois não o que 

dizem, mas o jeito como dizem. São dois os componentes dessa percepção elementar. 

Primeiro os estereótipos “naturais” (o mocinho é bonito, e o bandido feio, lombrosiano); 

depois, as lições da nossa experiência pessoal. Gostamos de olhar o outro nos olhos, quando 

fala, e seus gestos nos dizem mais do que suas palavras. 

Isso é acaciano, mas nem tanto. 

Ao lado da linguagem discursiva – e com muito mais força expressiva do que esta – há 

um outro  universo simbólico. A arte procura alcançá-lo, a ciência mal lhe chegou perto. 

Nos jornais, o que espelha mais facilmente essa realidade são as tiras de quadrinhos, e 

as caricaturas. Nada distorce tanto uma fisionomia quanto uma caricatura. Mas nada tão 

parecido com a realidade, nada tão objetivo, e, ao mesmo tempo, tão carregado de 

subjetividade: a caricatura é o rosto interpretado. A subjetividade é um filtro, que capta não a 

imagem meramente física do retrato, mas sua dimensão humana em movimento, aquilo que, 

fala às pessoas. 

Os políticos já aprenderam, razoavelmente, a lidar com caricaturas. Não obstante a sua 

“distorção da realidade”, os jornais publicam-nas, as mais pesadas, sem provocar ações 

judiciais por parte de homens públicos que se sintam ofendidos em sua honra. As “trucagens” 

e as “montagens” dessa forma de expressão seriam absorvidas, talvez pelo fato de serem 

óbvias. O leitor sabe que a caricatura é..... caricatural. 

O Direito – que mais do que racionalista ou cartesiano, pretende ser mecânico, ao 

menos na nossa alienada versão contemporânea – parece ignorar a existência desse universo 

comunicativo não-discursivo. 
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Certa vez, tentei mostrar essa incapacidade numa crônica de jornal. É o caso de uma 

mulher que quer se desquitar por causa de um gesto do marido: “se tivesse sido xingada ou 

agredida, talvez não se sentisse tão “ultrajada”. O advogado reage: “Ninguém se desquita por 

causa de um gesto. O que vou alegar ao juiz: que foi um gesto obsceno?” 

“Não, não fôra. Ela era incapaz de descrevê-lo. Aliás, não chegara nem a 

ser um gesto, como um aceno, um sinal: fora uma simples expressão inconsciente 

do seu rosto. 

O advogado não escondia a irritação. O dicionário não tratava de gestos, 

quanto mais a lei; registrava no máximo o sorriso amarelo, o piscar de olhos, o 

arquear de sobrancelhas, o olhar de ódio. A única exceção era essa palavra 

fantástica: muxoxo. 

Imaginou uma situação surrealista: no dia da audiência, as partes 

desenrolariam, diante do juiz, um psicodrama, reproduzindo todos os lances do 

dia fatídico; ele instruiria sua cliente como um diretor de teatro... Ao fim do 

psicodrama, o marido reproduziria espontaneamente a mesma expressão de 

profunda rejeição, e o juiz mandaria anotar na ata: ‘o réu fez um gesto, melhor 

dizendo, uma expressão visual insultuosa para a autora, expressão essa que, a 

meu ver, caracteriza sem sombra de dúvida a incompatibilidade de vida 

permissiva do desquite’. Desistiu. A sentença, no mínimo, seria considerada 

ridícula pelo tribunal”. 

Desculpem. 

A lei 8.713, de 30 de setembro de 1.993, que estabelece normas para a eleição de 3 de 

outubro de 1.994, proíbe a utilização “de gravações externas, montagens ou trucagens” nos 

programas do horário eleitoral gratuito (art. 76 § 1.º), que “devem ser realizados em estúdio” 

(art. 76). 

Quanto a montagens ou trucagens, até entendo, embora a norma violente a expressão 

televisiva, onde tudo é montagem ou trucagem. Mostrar Fernando Collor com nariz de 

Pinochio, por exemplo, diria muito mais e se aproximaria muito mais da realidade, do que 

afirmar pura e simplesmente que ele mentiu. Não hesito, portanto, em afirmar que essa 

norma é, em tese, inconstitucional, porque ofensiva à liberdade de expressão, garantida no 

art. 5.º - IX da Constituição: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação, independentemente de censura ou licença”. 

O princípio abrigado nessa regra constitucional compatibiliza-se facilmente com o 

(princípio da responsabilização) da regra imediatamente subseqüente: “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente da sua violação” (art. 5.º - X). A liberdade de 

expressão não torna um candidato irresponsável por danos que cause ilicitamente a outro, 
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assim como a liberdade de dirigir um automóvel não faz irresponsável, o motorista, pelos 

danos que ilicitamente causa aos demais. 

Estou disposto a admitir, porém: a) que a trucagem ou montagem, na televisão, sem 

sempre é perceptível como tal – como acontece com a caricatura – podendo assim, ao invés de 

manifestar a realidade com mais clareza, induzir o telespectador a erro; b) que é difícil ou 

quase impossível, para o juiz, distinguir entre a trucagem ou montagem lícita (que aproxima da 

realidade) da trucagem ou montagem ilícita. c) em suma, que ainda não possuímos uma 

cultura democrática da linguagem televisiva. E, por último, d) que sendo irreparável, em 

muitos casos, o dano imposto ilicitamente a um candidato, justifica-se um maior cuidado 

preventivo no processo eleitoral. 

Creio, portanto, que nas atuais circunstâncias, o art. 76 - § 1.º da lei 8.713/93 (quanto 

a trucagens e montagens) permite, na prática, senão a conciliação da liberdade de expressão 

(art. 5.º - IX da Constituição) e o princípio da redemocratização (art. 5.º - X). 

Isso não se confunde com a censura – sem dúvida inconstitucional – que a justiça 

eleitoral vinha exercendo nas eleições mais recentes, com o corte ou suspensão integral de 

programas do horário gratuito; e que levou o legislador a incluir na lei 8.713/93: “Em nenhuma 

hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos os cortes instantâneos ou qualquer tipo de 

censura prévia aos programas eleitorais gratuitos” (art. 75). 

O mesmo já não se pode dizer quanto à proibição de gravações externas. A justificativa 

para a proibição não seria dificuldades quanto ao controle de sua legalidade, mas que as 

gravações externas encarecem os programas. Ora, não se pode esquecer que os programas 

eleitorais – gratuitos quanto à utilização do horário pelos candidatos, mas bastante onerosos 

quanto à sua produção – foram instituídos para moderar a influência abusiva do poder 

econômico. Sua principal finalidade não é evitar custos – caso contrário seriam extintos – mas 

permitir equidade no acesso aos meios de comunicação. Os custos, indissociáveis das 

campanhas eleitorais, devem ser controlados; mas a questão fundamental é que os eleitores 

possam ser informados sobre todos os aspectos das campanhas. 

A liberdade de expressão – consagrada no art. 5.º - IX da Constituição – não diz 

respeito apenas ao conteúdo ou à forma do expressar, mas à oportunidade de se expressar. É 

no mínimo estranho que – no momento por assim dizer máximo da liberdade de expressão – 

uma lei elaborada presumivelmente para assegurar essa liberdade impeça os partidos políticos 

– que de nenhum outro modo podem fazê-lo pelos veículos de comunicação – de mostrar, ao 

eleitor, uma parte relevante da realidade. O art. 76 - § 1.º, na parte em que proíbe a utilização 

de gravações é, sim, inconstitucional, não me parecendo descabida sua aproximação à lei 

Falcão, de nefanda memória. 

– ooo0ooo – 
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