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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA E OUTRO(A/S)
: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

EMENTA: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 25, § 2º, da
Resolução 23.404, de 05 de março de 2014, do TSE, que dispõe sobre
propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas
Eleições de 2014. Vedação à realização de propaganda eleitoral via
telemarketing, em qualquer horário. 3. Pressupostos formais da ação
observados. 4. Perda de objeto. Inocorrência. Relevância transcendente da
matéria e produção de efeitos prospectivos. Precedentes. 5. Usurpação de
competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Eleitoral.
Inocorrência. Competência do TSE editar Resoluções com vistas a
resolver, de forma rápida e eficiente, questões necessárias ao regular
processo eleitoral. 6. Censura. Inexistência. A vedação à veiculação de
propaganda política por meio de telemarketing não configura controle
prévio, por autoridade pública, do conteúdo ou da matéria a ser
veiculada. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, em
julgar improcedente o pedido formulado na ação direta, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que o julgava procedente.
Brasília, 3 de maio de 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 747742103.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 65

ADI 5122 / DF
Ministro EDSON FACHIN
Relator

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 747742103.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 65

05/04/2018

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA E OUTRO(A/S)
: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, proposta em 09.05.2014, com pedido de
medida cautelar, ajuizada pelo Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, em
face do art. 25, § 2º, da Resolução 23.404, de 05 de março de 2014, do
Tribunal Superior Eleitoral, que veda a realização de propaganda eleitoral
via telemarketing, em qualquer horário, nos seguintes termos:
“Art. 25. As mensagens eletrônicas enviadas por
candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão
dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo
destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de
48 horas (Lei nº 9.504/97, art. 57-G, caput).
[...]
§ 2º É vedada a realização de propaganda via
telemarketing, em qualquer horário (Constituição Federal, art.
5º, X e XI, e Código Eleitoral, art. 243, VI).”

Nas razões da inicial, alega-se incompatibilidade do dispositivo
questionado com os artigos 2º, 5º, incisos II, IV, VI, VIII, IX, XIV e 22,
inciso I, da Constituição da República.
Sustenta-se, inicialmente, que o parágrafo 2º do art. 25, da Resolução
23.404/14 – TSE, foi fundamentado nos incisos X e XI, do art. 5º, do Texto
Constitucional, bem como no art. 243, VI, do Código Eleitoral de 1965,
que proíbe a propaganda que “perturbe o sossego público, com algazarras ou
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abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”.
Alega-se que o uso de “um aparelho de telefone não configura algazarra e
muito menos configura um instrumento de abuso de sinais sonoros” e que o
telemarketing é um novo meio de comunicação que não deve ser alijado
do processo eleitoral apenas para não incomodar o eleitor.
Aduz-se que a exclusão do telemarketing da propaganda eleitoral
fere a Declaração Universal de Direitos e o Pacto de San José da Costa
Rica, ao restringir o direito do cidadão de ser informado e de informar, os
quais seriam os alicerces do direito fundamental à liberdade de
expressão. Sublinha-se que o ato normativo da Justiça Eleitoral criou
obstáculo ao processo político-democrático, que se encontra diretamente
ligado ao livre convencimento e à propagação de ideias.
No que se refere à alegação de violação aos arts. 2º; 5º, II; e 22, I, da
Constituição, sustenta-se que o Tribunal Superior Eleitoral usurpou a
competência legislativa do Congresso Nacional para legislar sobre Direito
Eleitoral (art. 22, I, CF) violando o princípio da tripartição dos Poderes.
Defende-se que o órgão eleitoral possui capacidade apenas de editar
atos de caráter administrativo e que o dispositivo impugnado cria
obrigações e restringe direitos sem amparo em lei, em evidente
extrapolação de seu poder regulamentar (art. 23, IX, do Código Eleitoral).
Sustenta-se, por fim, que, embora as instruções normativas do TSE
tenham força de lei, elas não podem ser consideradas leis propriamente
ditas.
Pugna-se, assim, pela declaração da inconstitucionalidade da norma
impugnada.
O Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a
adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/99 (eDOC 11).
O Tribunal Superior Eleitoral prestou informações (eDOC 14), em
que afirma que a Resolução TSE 23.404 foi precedida de audiência pública
sobre a matéria e aprovada pela maioria de seus integrantes.
A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação (eDOC 17),
em que pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento da ação, sob dois
fundamentos: i) ausência de procuração com poderes específicos para
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impugnar a norma objeto desta ação conferida aos advogados signatários
da petição inicial; e ii) o dispositivo impugnado não é ato normativo hábil
a desafiar o controle abstrato de constitucionalidade, por se configurar
ato normativo secundário.
No mérito, defende que o parágrafo 2º do art. 25, da Resolução
23.404/14 – TSE, confere concretude à dicção legal do art. 243, VI, do
Código Eleitoral e que, sendo o poder regulamentar uma característica
marcante da legislação eleitoral, atua o órgão eleitoral de modo
complementar aos Poderes Legislativo e Judiciário.
Sustenta, ademais, não haver afronta aos postulados constitucionais
da livre manifestação do pensamento, da liberdade política, de
comunicação e de acesso à informação, uma vez que, embora o
telemarketing constitua meio de divulgação apto a atingir as massas, é
percebida pela sociedade como uma estratégia invasiva de divulgação e
oferecimento de bens e serviços. Em vista dessa realidade, realça que a
Resolução “contribui, inclusive, para que o sentimento de insatisfação
manifestado pela população em face do telemarketing não seja transferido para a
própria propaganda eleitoral, que é um relevante instrumento democrático no
âmbito do processo político-eleitoral”.
Requer, assim, caso superada a preliminar de não conhecimento da
ação, o indeferimento do pedido.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos mesmos
termos, em parecer assim ementado:
“CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, § 2º, DA RESOLUÇÃO
23.404/2014, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
VEDAÇÃO À PROPAGANDA ELEITORAL POR TELEFONE E
MEIOS ANÁLOGOS (TELEMARKETING). PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
COM
PODERES
ESPECÍFICOS. NATUREZA REGULAMENTAR DO ATO
QUESTIONADO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À
CONSTITUCIONAL.
1. Não deve ser reconhecida ação direta de
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inconstitucionalidade ajuizada por partido político amparada
em procuração inespecífica, consoante a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Em homenagem à economia
processual, deve abrir-se prazo para regularização da
representação processual do autor, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito.
2. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra
ato normativo secundário, como no caso, em que a norma
atacada regulamenta preceito de lei ordinária, o art. 243, VI, do
Código Eleitoral.
3. Não ocorre usurpação de função típica do Poder
Legislativo na vedação, por meio de resolução, de propaganda
eleitoral por telefone e meios análogos (telemarketing). Não se
caracteriza como censura de natureza ideológica imposição de
restrição moderada, que visa a assegurar a manutenção do
sossego público, da intimidade e da vida privada. É possível,
em certa medida, a instituição de mecanismos de controle sobre
a propaganda política por parte da Justiça Eleitoral.
Parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente,
pelo indeferimento da medida cautelar e, em definitivo, pela
improcedência do pedido”.

Recebi o feito por sucessão da relatoria em 16.06.2015, nos termos do
art. 38 do RISTF.
Considerando a ausência de procuração com poderes específicos
para atacar o ato normativo impugnado, abri vista à parte Autora para
regularizar sua representação processual. Em resposta, o Partido
Trabalhista do Brasil – PT do B requereu a juntada de procuração com
outorga de poderes específicos aos advogados signatários da inicial para
impugnar o parágrafo 2º do art. 25, da Resolução 23.404/14 do TSE.
É o relatório.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade por meio da qual o Partido Trabalhista do
Brasil – PT do B requer a declaração de inconstitucionalidade do
parágrafo 2º do art. 25 da Resolução 23.404/14 do TSE, que assim dispõe:
“Art. 25. As mensagens eletrônicas enviadas por
candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão
dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo
destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de
48 horas (Lei nº 9.504/97, art. 57-G, caput).
§ 2º É vedada a realização de propaganda via
telemarketing, em qualquer horário (Constituição Federal, art.
5º, X e XI, e Código Eleitoral, art. 243, VI).”

O art. 243, VI, do Código Eleitoral e os incisos X e XI, do art. 5º, da
Constituição Federal, que fundamentaram a norma impugnada, possuem
a seguinte redação:
“Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(…)
VI – que perturbe o sossego público, com algazarra ou
abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”.
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
(…)
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
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dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorre, ou
durante o dia, por determinação judicial”.

Discute-se se a proibição elencada pelo ato normativo inibe o
exercício do direito fundamental de liberdade de expressão e cria
obstáculo não previsto em lei ao processo eleitoral. Questiona-se,
ademais, se o Tribunal Superior Eleitoral teria extrapolado seu poder
regulamentar e usurpado competência legislativa do Congresso Nacional.
Antes, no entanto, de adentrar nas questões trazidas na exordial,
passo à análise dos pressupostos de admissibilidade desta ação direta de
inconstitucionalidade.
I.1 – Legitimidade para a propositura de ADI
O art. 102, I, “a” combinado com o art. 103, VIII, da Constituição
Federal confere legitimidade aos Partidos Políticos com representação no
Congresso Nacional para propor ação direta de inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema, esta Corte assentou entendimento no sentido de que
basta, para configurar a representação do partido no Congresso Nacional,
a presença de apenas um parlamentar investido de mandato no momento
da propositura da ação.
A orientação jurisprudencial exige, todavia, procuração outorgada
pelo ente partidário (Presidente do Partido ou Diretório Partidário) na
qual conste a lei ou o dispositivo normativo impugnado.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: ADI 2.618-AgRAgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Redator para o acórdão, Min. Gilmar
Mendes, Dj 31.03.2006; ADI 3.059-MC, Rel. Min. Carlos Britto, DJ
20.08.2004; ADI 1.963, Rel. Min. Maurício Corrêa, Dj 07.05.1999; ADI
1.407, Rel. Min. Celso de Mello DJ 24.11.2000.
No caso concreto, conforme se extrai de documento juntado à inicial
(eDOC 10), o Partido Autor possuía representação no Congresso Nacional
2
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no momento da propositura da ação (09/05/2014), consistente em três
Deputados Federais investidos de mandato eletivo, quais sejam,
Deputado Lourival Mendes, Deputado Luis Tibé e Deputada Rosinha da
Adefal.
Ademais, a procuração juntada aos autos é assinada pelo Presidente
do Partido (Luis Henrique de Oliveira Resende) e confere aos seus
bastante procuradores poderes específicos para propor Ação Direta de
Inconstitucionalidade, em face do parágrafo 2º do art. 25 da Res.
23.404/14 do TSE (eDOC 22).
Assim, conclui-se que o PT do B possui legitimidade para ajuizar a
presente ação direta de inconstitucionalidade.
I.2. Normatividade qualificada do ato normativo impugnado
O art. 102, I, “a”, da Constituição da República prevê que podem ser
impugnados por ação direta de inconstitucionalidade leis ou atos
normativos federais ou estaduais, os quais são denominados atos
normativos primários.
Sobre a questão, o STF firmou jurisprudência no sentido de que se
incluem, entre os atos passíveis de apreciação abstrata de
constitucionalidade, os atos normativos editados por Pessoas Jurídicas de
Direito Público criadas pela União, caso configurado seu caráter
autônomo, abstrato e genérico.
Dentre eles figuram as Resoluções do TSE que possuem as
características mencionadas, conforme se extrai de trecho da ementa do
julgamento da ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, Dj 20.08.2010:
“RESOLUÇÃO TSE Nº 21.702/2004 - DEFINIÇÃO DE
CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS, PELAS CÂMARAS
MUNICIPAIS, NA FIXAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO DE
VEREADORES - ALEGAÇÃO DE QUE ESSE ATO REVESTIRSE-IA DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR RECONHECIMENTO DO CONTEÚDO NORMATIVO DA
RESOLUÇÃO QUESTIONADA - PRELIMINAR DE NÃOCONHECIMENTO REJEITADA. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, em tema de fiscalização concentrada
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de constitucionalidade, firmou-se no sentido de que a
instauração desse controle somente tem pertinência, se a
resolução estatal questionada assumir a qualificação de ato
normativo (RTJ 138/436 - RTJ 176/655-656), cujas notas
tipológicas derivam da conjugação de diversos elementos
inerentes e essenciais à sua própria compreensão: (a) coeficiente
de generalidade abstrata, (b) autonomia jurídica, (c)
impessoalidade e (d) eficácia vinculante das prescrições dele
constantes. Precedentes. - Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral, que, impugnada na presente ação direta, encerra, em
seu conteúdo material, clara "norma de decisão", impregnada
de autonomia jurídica e revestida de suficiente densidade
normativa: fatores que bastam para o reconhecimento de que o
ato estatal em questão possui o necessário coeficiente de
normatividade qualificada, apto a torná-lo suscetível de
impugnação em sede de fiscalização abstrata.”

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal consignou
que as Resoluções dos Tribunais Regionais Eleitorais que proibiam forma
específica de veiculação de propaganda eleitoral (nos casos, o uso de
simuladores eletrônicos) também continham conteúdo normativo dotado
de autonomia, abstração e generalidade, passível de apreciação perante
esta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
Cito, por oportuno e ilustrativamente, precedentes sobre a questão:
ADIs 2.280, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 24.11.2006; 2.283, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Dj 02.06.2006; 2.269, Rel. Min. Eros Grau, Dj 31.03.2006;
2.274-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.08.2003; 2.267, Rel. Min.
Maurício Corrêa, Dj 13.09.2002; ADI 2.270-MC, Rel. Min. Celso de Mello,
Dj 06.10.2006).
No caso em comento, o Tribunal Superior Eleitoral, acolhendo
demanda apresentada em audiência pública instaurada para discutir
questões relativas à propaganda eleitoral nas Eleições de 2014, editou a
norma inscrita no parágrafo 2º do art. 25, da Resolução 23.404/2014 – TSE,
e proibiu, de forma indistinta, o uso da propaganda eleitoral via
telemarketing.
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O ato normativo encerra, em seu conteúdo material, “norma de
decisão” editada por aquele Tribunal, apta a ser apreciada por esta Corte
em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
I.3) Inocorrência de perda de objeto por revogação do ato
normativo impugnado ou exaurimento de sua eficácia
No julgamento das ADIs 4.426, Dje 18.05.2011; e 4.356, Dje
12.05.2011, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, esta Corte assentou a
possibilidade de conhecimento de ações ajuizadas contra lei de eficácia
limitada no tempo, apenas quando a impugnação do ato normativo e a
inclusão do processo em pauta para julgamento ocorrerem durante a sua
vigência, e quando houver efeitos em curso no momento do julgamento
da ação, ou consequências para o futuro, embora a lei faça referência a
uma limitação temporal para a incidência das restrições nela contidas.
Sob essas especiais circunstâncias, há distinção pelo Supremo
Tribunal Federal da regra geral de perda superveniente de objeto da ação
direta de inconstitucionalidade por revogação. A regra é destinada,
portanto, aos casos de revogação pura e simples do ato normativo
impugnado ou de exaurimento de sua eficácia.
Na espécie, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi
ajuizada em 09.05.2014, em face do parágrafo 2º do art. 25, da Resolução
23.404/2014 – TSE, que dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas
ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014.
A impugnação do ato normativo ocorreu em data anterior ao início
do período em que autorizadas as propagandas eleitorais para aquele ano
(art. 36 da Lei 9.504/97 c/c art. 2º, da Resolução 23.404/2014 – TSE) e,
portanto, antes do exaurimento de sua eficácia temporal.
No que tocante às consequências da norma para o futuro, a
Procuradoria-Geral da República defendeu, em seu parecer, a
subsistência do ato normativo, sob as seguintes razões:
“Sucede que a norma segue produzindo efeitos, uma vez
que há um número indeterminado de processos em trâmite na
Justiça Eleitoral, nos quais sua validade precisa ser definida.
Ademais, pode haver anulação de eleições por força de
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processos em curso, de modo que as normas editadas para os
pleitos de 2014 ainda se aplicariam”.

Ressalto, por oportuno, que o Tribunal Superior Eleitoral manteve a
proibição de propaganda eleitoral via telemarketing, em qualquer
horário, na Resolução TSE 23.457/2015, que trata da propaganda eleitoral,
do horário gratuito no rádio e na TV e das condutas ilícitas na campanha
de 2016.
Como se haure do exposto, há questão constitucional a ser apreciada
por esta Corte, há relevância transcendente do ato normativo impugnado,
bem como os efeitos que o ato ainda produz sobre os processos em
trâmite na Justiça Eleitoral. Conheço, portanto, desta ação direta de
inconstitucionalidade e passo a apreciar seu mérito.
II – MÉRITO
II.1. Constitucionalidade formal
a) Poder Normativo da Justiça Eleitoral
O poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito
administrativo, tem seus limites materiais condicionados aos parâmetros
do Código Eleitoral (ADI 5.028, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 30.10.2014).
Assim, a norma de caráter regulatório por ele expedida preserva a
sua legitimidade quando cumpre o conteúdo material daquela legislação,
que lhe atribui competência para expedir instruções de caráter normativo
com o objetivo de regulamentar, organizar e executar as eleições com a
dinâmica que requer o processo eleitoral (arts. 23, IX, do Código Eleitoral;
105 da Lei das Eleições; e o art. 61 da Lei dos Partidos Políticos).
O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar Resoluções normativas,
busca conferir ao processo eleitoral segurança, eficiência e transparência,
para garantir a paridade de armas entre os candidatos e revelar a
“verdade eleitoral” decorrente da soberania popular manifestada nas
urnas.
Sobre o cumprimento desse mister, Manoel Carlos de Almeida Neto,
ao escrever sobre o Poder Normativo da Justiça Eleitoral, esclarece que:
6
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“Isso não seria possível sem o poder normativo do
Tribunal Superior Eleitoral que, regulamenta e viabiliza o
sistema eletrônico de votação, coíbe o uso abusivo do poder
político e econômico, a captação ilícita de sufrágio e o uso
indevido da máquina administrativa para fins eleitoreiros.
O Poder Normativo da Justiça Eleitoral consiste, pois, em
legítima atividade do Tribunal Superior Eleitoral que, no uso de
suas competências legais, administra, conduz e fiscaliza as
eleições, com a dinâmica que requer o processo eleitoral, para
que o eleitor manifeste a sua vontade da forma mais livre e
democrática possível. Essa é a missão precípua que o poder
constituinte originário confiou ao TSE, o Tribunal da Democracia”
(ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de. Funções da Justiça
Eleitoral. In: SANTANA, Alexandre Ávalo. et. al. (Coord). O
Novo Direito Eleitoral Brasileiro: Belo Horizonte: Forum Ed.,
2012, pp. 415/428).

O processo eleitoral exige uma atuação rápida e eficaz da Justiça
eleitoral por meio de Resoluções. Essa exigência se acentua, ainda mais,
diante da profunda influência que as novas tecnologias comunicacionais
têm operado no campo político-eleitoral.
José Jairo Gomes, ao discorrer sobre a influência das novas
tecnologias para o ambiente político-eleitoral, com foco, principalmente,
na rede mundial de computadores, revela a forma como elas subverteram
a lógica da velha ordem comunicacional e cobram uma atuação rápida da
Justiça Eleitoral para a regulamentação de seu uso:
“Se os tradicionais meios de comunicação como a
imprensa e os telejornais são centralizados e unidirecionais,
caracteriza-se a Internet por ser um ambiente democrático,
interativo, descentralizado. Nela, a comunicação é difusa,
ocorrendo instantaneamente entre milhares de pessoas. O novo
ambiente propicia uma efetiva interação dos receptores, que
deixam de ser passivos diante da informação. Além disso,
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novas personagens ganham vez e voz, introduzindo no debate
pensamentos e realidades antes relegados ao desprezo, pois era
restrito o acesso aos instrumentos comunicacionais. É comum
nos ‘jornais digitais’ a realização de enquetes, bem como a
existência de espaço para que o leitor comente a notícia,
externando sua opinião; também poderá reenviá-la a outros
usuários da rede; ademais, o fenômeno dos blogs tem
transformado internautas em escritores.
(…)
Por certo, não será só a existência de computadores,
Internet, ‘blogosfera’, Twitter e telefones celulares que
influenciará a órbita política de modo relevante e às vezes
decisivo. Mas é verdade que esses tesouros da revolução
tecnológica ensejam a formação de redes infinitas de interação
humana. Isso permite a difusão rápida de informações, a
organização de ideias e ações, bem como a redefinição de
estratégias. A dinâmica da rede permite que uma informação
seja analisada em tempo real em vários ângulos, por inúmeras
pessoas, sendo desnudados equívocos, distorções ou
inverdades que possa conter.” (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015).

Diante do fenômeno que se denominou de Revolução Informacional,
ou Terceira Revolução Industrial – conforme descrito pelo sociólogo
espanhol Manuel Castells (A sociedade em rede. Tradução Roneide
Venâncio Majer; atualização para a 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo:
paz e Terra, 2011) – a força produtiva é transferida para os insumos da
informação, num sistema rápido de retroalimentação e desenvolvimento,
que nem sempre é acompanhado pela atualização legislativa.
O professor de Direito da Universidade de Harvard, Yochai Benkler,
chama a atenção para a característica dinâmica da relação entre a
produção tecnológica comunicacional e a produção legislativa:
“A organização econômica e social não é infinitamente
maleável. Também não é igual e constantemente aberta a ações
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afirmativas. As práticas atuais de interação humana com a
informação, o conhecimento, a cultura e com a produção e o
consumo são consequências de um efeito gerado por práticas
sociais, organizações econômicas, incentivos tecnológicos e
restrições comportamentais por meio da lei ou de institutos
formais similares. Esses componentes de restrição e incentivos
do comportamento humano tendem a se adaptar
dinamicamente uns aos outros, de forma que a tensão entre os
incentivos tecnológicos, as práticas sociais e econômicas, e a lei,
nem sempre se relacionam bem. Durante períodos de
estabilidade, esses componentes que estruturam o ambiente de
convivência dos seres humanos quase sempre estão alinhados e
mutuamente reforçados pelos demais, mas a estabilidade é
sujeita a sofrer abalos em qualquer dessas dimensões. Algumas
vezes esse abalo vem na forma de uma crise econômica, (…).
Outras vezes ele vem na forma de ameaças físicas externas aos
institutos sociais, como a guerra. Outras vezes, embora raro, ele
pode vir por meio de regras, (…). Algumas vezes pode vir pelo
advento de tecnologias, (…). Em cada caso, os períodos de
perturbação oferecem maiores oportunidades e melhores riscos
do que os períodos de relativa estabilidade. (…). Após um
período de instabilidade, no entanto, os vários elementos de
restrição e incentivo do comportamento humano estabelecem
um novo alinhamento estável. Durante os períodos de
estabilidade, podemos esperar por melhores resultados do que
a simples manutenção dos limites da condição humana”. (“The
wealth of networks: how social production transform markets and
freedom”. Yale University Press, 2006, p. 27)

As adaptações legislativas são arrastadas pelo advento de novas
tecnologias. A preocupação do legislador em relação às propagandas
eleitorais pelos meios de comunicação de massa deve-se ao fato de que a
detenção dos instrumentos e meios de comunicação sempre significou o
poder de exercer influência no processo político-decisório, criando, assim,
a necessidade de um rígido controle nesse setor pela legislação eleitoral.
Assim, a ausência de previsão legal quanto à promoção de
9
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campanhas eleitorais por meio das novas tecnologias comunicacionais
não significa a permissão para seu uso indiscriminado e irrestrito. É nesse
silêncio normativo que a atuação da Justiça Eleitoral por meio de
Resoluções ganha maior importância, ao exigir dos partidos políticos e
dos candidatos a observância aos princípios e diretrizes traçados pela
legislação eleitoral em vigor.
b) Inexistência de usurpação de competência do Congresso Nacional
para legislar sobre Direito Eleitoral
No julgamento da ADI 5.104, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje
30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que a competência do
Tribunal Superior Eleitoral para editar Resoluções permite a
sistematização das normas aplicáveis e a padronização da sua
interpretação ao amplo conjunto de autoridades que terão o dever de
aplicá-las, não se configurando usurpação à competência privativa da
União para legislar sobre Direito Eleitoral (art. 22, I, da CF/88).
Esta Corte também consignou, ao apreciar as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade que trataram da utilização de simuladores
eletrônicos como veículo de propaganda eleitoral (ADIs 2.267, 2.269,
2.270, 2.274 e 2.280), que a individualização de restrições referentes à
utilização de instrumentos de propaganda eleitoral não depende de
edição de lei formal (com efeitos abstratos e observância à anterioridade
anual), uma vez que a diversificação de técnicas e procedimentos de
propaganda exigem a ação imediata e eficiente da Justiça Eleitoral.
Ressaltou-se, ademais, que os arts. 37, § 2º e 38, da Lei 9.504/97 (Lei
das Eleições) estabelecem um rol taxativo das situações em que a
propaganda eleitoral pode ser realizada independentemente de
autorização. Logo, concluiu-se que as demais formas de divulgação
utilizadas pelos partidos políticos e por seus candidatos somente
poderiam ocorrer com a chancela da Justiça Especializada.
Portanto, nada impede o Tribunal Superior Eleitoral se antecipar a
eventuais pedidos de autorização, e vedar, desde logo, o uso de
determinada técnica propagandística, qual seja, o uso de telemarketing,
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sem que isso caracterize usurpação de competência do Congresso
Nacional para legislar sobre Direito Eleitoral.
II.2.) Constitucionalidade material
A Resolução 23.404/14 – TSE foi editada com fundamento no poder
normativo conferido ao Tribunal Superior Eleitoral pelo art. 23, IX, do
Código Eleitoral, bem como na previsão contida no art. 105, da Lei
9.504/97, que permite ao Órgão, até o dia 5 de março do ano da eleição,
expedir instruções necessárias ao fiel cumprimento da Lei das Eleições,
ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou
representantes dos partidos políticos.
O art. 25, § 2º, da citada Resolução (n. 23.404/2014) extraiu seu
fundamento do art. 243, VI, do Código Eleitoral, que não tolera a
propaganda que “perturbe o sossego público, com algazarras e abusos de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos”, bem como dos incisos X e XI do
art. 5º, da Constituição da República, que preservam a intimidade, a vida
e a inviolabilidade domiciliar do eleitor.
Assim, o dispositivo da Resolução ora impugnada, além de
concretizar o conteúdo material do Código Eleitoral, que determina a
preservação do sossego público, limita o alcance da propaganda política à
esfera de intimidade do eleitor. Isso porque o uso de aparelhos
telefônicos destinam-se, em regra, aos ambientes profissionais ou
residenciais do cidadão, espaços protegidos contra intervenções
arbitrárias que não tenham conotação de proteção a direitos de feição
coletiva.
No caso dos autos, o parágrafo 2º do artigo 25 da Resolução n]
23.404/2014 proibiu, de forma indistinta, o uso de telemarketing para a
realização de propaganda eleitoral. Criou regra nova, condizente com a
exigência de atuação eficiente da Justiça Eleitoral. Longe de configurar
ato inconstitucional, o dispositivo constitui meio idôneo para a
preservação da higidez do processo eleitoral.
II.3.Liberdade e Informação
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O direito à informação e à liberdade de expressão é um típico direito
defensivo. É dizer, por outras palavras, que se trata de garantia que
protege o indivíduo de qualquer conduta do Estado que interfira em sua
liberdade de exprimir ou divulgar suas ideias e opiniões pelo acesso aos
meios de comunicação social disponíveis.
Para tanto, a Constituição garante a liberdade de expressão e de
informação, não cabendo ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir
previamente o que pode e o que não pode ser dito, nos termos do art. 220
da Constituição.
Reitero, por oportuno, que a liberdade de expressão é enaltecida
como instrumento do sistema democrático e pluripartidário brasileiro. A
liberdade de se comunicar permite a difusão de ideias e propostas pelos
candidatos e partidos, visando à adesão de seus destinatários a esses
projetos. Seu objetivo é fomentar discussões e influenciar opiniões no
pleito eleitoral.
Para alcançar tal intuito, candidatos e partidos exploram uma
variedade de instrumentos e comunicação de massa, com destaque para
rádio, televisão e internet, além de painéis, faixas, panfletos, bonecos e
cartazes. A importância desses instrumentos para alavancar a imagem
pública de determinado político, conferindo-lhe ideia de credibilidade,
honestidade, caráter, comprometimento e seriedade, possibilita a
veiculação de concepções ideológicas, projetos e programas, e contribui
para o seu maior destaque no pleito.
No julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Dje 06.11.2009,
esta Corte assentou a possibilidade de intervenção normativa para
regular o exercício do direito à liberdade de expressão, com vistas à
observância dos direitos da integridade moral, da preservação da
intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas, nos termos do § 1º
do art. 220, da Constituição, a despeito de o § 2º do mesmo dispositivo
proibir expressamente “qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística”. Confira-se:
“É por tal razão que esta Suprema Corte já acentuou que
não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou
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garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas
do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais,
de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou
coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela
própria Constituição.
O estatuto das liberdades públicas, bem por isso, ao
delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e
considerado o substrato ético que as informa – permite que
sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de
um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades,
pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em
detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros.”

Como se vê, embora a garantia de liberdade de expressão e de
pensamento possua posição preferencial frente aos conflitos com outros
direitos fundamentais, em razão do papel essencial que exerce para o
Estado Democrático de Direito, uma interpretação demasiado elástica de
seu âmbito de proteção acabaria por transformá-la em um direito
absoluto,
em
detrimento
de
outras
liberdades
também
constitucionalmente asseguradas.
Entende-se que a vedação à censura, constante no art. 220, § 2º, da
Constituição Federal proíbe o controle prévio, exercido por autoridade
administrativa, da veiculação de determinado conteúdo, permitindo-se,
no entanto, que a lei lhe estabeleça, excepcionalmente, e nos parâmetros
do Estado Democrático de Direito, limites e restrições, que tenham por
fundamento a proteção e a promoção de direitos e bem jurídicos
constitucionalmente assegurados, desde que observados os critérios da
proporcionalidade e da preservação do núcleo essencial dos direitos.
No caso dos autos, a vedação à propaganda política por meio de
telemarketing não configura censura por autoridade pública, por não dizer
respeito ao controle prévio do conteúdo ou da matéria a ser veiculada.
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Trata-se, apenas, da restrição ao uso de determinado meio de
comunicação na propaganda eleitoral, não havendo que se falar, portanto,
em violação ao direito à informação ou à livre manifestação do
pensamento.
Destaco, ademais, que a Advocacia-Geral da União, ao defender a
constitucionalidade do dispositivo atacado, esclareceu que o TSE, no uso
de sua competência regulamentar e após amplo debate sobre a matéria
em audiência pública, entendeu que o emprego do telemarketing como
meio de propaganda eleitoral deve ser obstado nas eleições futuras, de
modo inclusive a contribuir para que o sentimento de insatisfação
manifestado pela população em face desse meio (telemarketing) não seja
transferido para a propaganda eleitoral, pela importância deste
instrumento no processo político-eleitoral.
Com efeito, considerada a constatação, por meio de audiência
pública, da enorme insatisfação dos usuários quanto à abordagem por
esse meio propagandístico, entende-se que a proibição do seu uso auxilia
no cumprimento da importante função da Justiça Eleitoral, qual seja, a
difusão e a preservação, perante os eleitores, do senso de importância da
propaganda eleitoral, na concretização do processo democrático,
representativo e pluripartidário brasileiro.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, declaro formal e materialmente constitucional o
parágrafo 2º do art. 25 da Resolução 23.404/14 do TSE, para julgar
improcedente o pedido, e prejudicada a medida cautelar pleiteada. É
como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto à preliminar,
ministro Fachin, teria havido revogação do ato do Tribunal Superior
Eleitoral?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Na
verdade, a Resolução aplica-se a pleitos eleitorais específicos e, a cada
pleito, renova-se e esse dispositivo tem sido renovado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Foi revogado. Houve
aditamento da inicial quanto ao novo ato?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu estou
entendendo que, como o novo ato praticamente reproduz o conteúdo
normativo anterior, independentemente do aditamento, mantém-se o
objeto para a apreciação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, peço vênia
para divergir. Há jurisprudência, com pronunciamentos reiterados, no
sentido de que, havendo quer o exaurimento de efeitos do ato atacado
mediante a ação direta de inconstitucionalidade, quer a edição de outro
ato, tem-se o prejuízo do pedido formulado na inicial, a menos que ocorra
aditamento. Mantenho-me firme nessa visão e declaro o prejuízo do
pedido formalizado na inicial da ação.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/ PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, eu estou acompanhando o Relator porque entendo que está
em discussão, no fundo, uma tese, que será, certamente, agora elucidada
por ele e submetida à apreciação deste Plenário.
Portanto, eu acompanho o Relator para prosseguirmos o julgamento.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA E OUTRO(A/S)
: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Antes de
prosseguir, Senhora Presidente, apenas, na linha do que o Ministro
Ricardo Lewandowski estava a dizer, o seu despacho originário nesta
demanda, que é de maio de 2014, já apontava para esse sentido, que havia
uma tese de questão atinente à constitucionalidade aqui suscitada ao
debate, coerente, portanto, com o que Sua Excelência acaba de afirmar.
Por isso é que também estou me postando nessa direção para examinar o
mérito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14777584.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA E OUTRO(A/S)
: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, com a
licença dos meus Pares e do Representante do Ministério Público, peço
para esclarecer que, na manhã de hoje, no TSE, foi feita uma consulta
nesse sentido e eu pedi vista. De sorte que eu peço vênia, se não houver
nenhum obstáculo, para pedir vista antecipada do presente feito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu gostaria, Senhora Presidente, de me manifestar, na medida em
que eu fui o Relator designado por Vossa Excelência, quando Vossa
Excelência me presidiu no Tribunal Superior Eleitoral.
Eu assinei as informações desta ação direta, mas isso não causa
nenhum tipo de impedimento para o julgamento, como Presidente do
Superior Tribunal Eleitoral.
Eu não vou me ater ao relatório, que é muito mais extenso, da
resolução.
Então, eu disse que, analisando os elementos da inicial - e eu
subscrevi essa informação -, no julgamento da Instrução nº 12741, de
minha relatoria, cuja publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico,
em 5 de março de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 23, IX, do Código Eleitoral e o art. 105
da Lei nº 9.504/1997, por maioria, aprovou a Resolução nº 23.404, a qual
dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanhas
eleitorais para o pleito de 2014.
Na ocasião, ressaltei haver sido designado pela então Presidente
deste Tribunal, Ministra Cármen Lúcia, para iniciar estudos visando à
elaboração de instruções para as eleições vindouras. Assinalei que a
minuta apresentada continha sugestões acolhidas na Audiência Pública
realizada em 8 de novembro de 2013, bem como aquelas protocolizadas
no prazo estabelecido.
O dispositivo impugnado pelo autor desta ação direta de
inconstitucionalidade está assim redigido:
"Art. 25 (...)
§ 2º - É vedada a realização de propaganda via
telemarketing em qualquer horário (Constituição Federal, art.
5º, X e XI)."
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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E eu não vou negar aqui, eminente Presidente, eminente Relator,
Colegas: eu mesmo recebi, na minha casa, na campanha de 2010,
telefonemas às três da manhã, às quatro da manhã, de telemarketing
para propaganda eleitoral. Nós vamos permitir isso, Ministro Luiz Fux,
com a devida vênia da reflexão que Vossa Excelência vai fazer? Porque
não tem disciplina, não tem previsão. Aquilo vai num robô. Hoje os robôs
estão nas redes sociais. Fica um robô discando, discando, discando para o
Brasil inteiro.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Estão nos
nossos endereços eletrônicos também, porque as nossas caixas postais já
estão completamente abarrotadas e inutilizadas praticamente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - São
robôs. Eles se multiplicam e são contratados para fazer isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sinal dos tempos.
Tinha dois endereços na internet: um público, porque está no currículo, no
sítio do Tribunal, e um reservado. Invadiram o reservado, que, vejo, não
era tão reservado assim. E tive que mudar o endereço.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ministro, não sei se tem mais nada reservado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu vou até omitir o restante da leitura, porque está aí nos autos e o
Ministro Luiz Fux vai pedir vista, mas a razão é essa, é uma invasão da
privacidade. Por isso que se fez menção ao art. 5º, X e XI, porque, vejam
bem, seu celular você até desliga quando você vai dormir, mas o telefone
de sua residência você não deixa desligado. Isso é uma invasão. Por essas
razões - Vossa Excelência acompanhou o caso - o Ministro Marco Aurélio
e o Ministro Henrique Neves divergiram respeitosamente da opinião de
Suas Excelências. Mas as redes sociais estão a mostrar que não é pessoa
que está ligando para pedir voto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - São
os bots.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente. Só gostaria de fazer essa manifestação, sem adiantar
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8CBD-2F77-EEF4-0856 e senha 58A0-8D0F-8C69-E823

Supremo Tribunal Federal
Esclarecimento

Inteiro Teor do Acórdão - Página 27 de 65

ADI 5122 / DF
voto, Senhora Presidente, para a reflexão do eminente Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral.

3
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
ADV.(A/S) : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (102533/MG) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da
ação direta, vencido o Ministro Marco Aurélio, que a julgava
prejudicada. Em seguida, após o voto do Ministro Edson Fachin
(Relator), julgando improcedente o pedido, pediu vista antecipada
dos autos o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 5.4.2018.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin
e Alexandre de Moraes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
VOTO-VISTA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25,
§2º, DA RESOLUÇÃO 23.404, DE 5 DE
MARÇO DE 2014, DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. PROIBIÇÃO
RELATIVA AO USO DA FERRAMENTA
DE
TELEMARKETING
NA
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INOCORRÊNCIA
DE
PERDA
DE
OBJETO. CABIMENTO DE CONTROLE
ABSTRATO
DE
CONSTITUCIONALIDADE EM FACE DE
REGRA CONSTANTE DE RESOLUÇÃO
ELEITORAL COM SUFICIENTE CARGA
DE INDEPENDÊNCIA. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A
EXPEDIÇÃO DE NORMAS DE DIREITO
ELEITORAL.
INOCORRÊNCIA.
CENSURA.
CONTROLE
PRÉVIO.
INEXISTÊNCIA.
TESTE
DE
PROPORCIONALIDADE. SUPERAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. As resoluções editadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) revelam-se aptas a
figurar como objeto em sede de fiscalização
abstrata de inconstitucionalidade, sempre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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que ostentarem generalidade, abstração,
autonomia e impessoalidade.
2. In casu, o art. 25, § 2º, da Resolução-TSE
23.404/2014, conquanto amparado pela
regra inscrita no art. 243, VI, do Código
Eleitoral, possui suficiente carga de
independência, para que possa ser
impugnado de maneira autônoma, sem
reproduzir
literalmente
a
norma
fundamento,
conferindo-lhe,
assim,
especificidade inequivocamente inovadora.
3. A função normativa franqueada pelo
ordenamento jurídico ao Tribunal Superior
Eleitoral encontra limitações de quatro
ordens: material (i.e., impossibilidade de
cuidar de assuntos gravados com reserva de
lei
complementar),
lógica
(i.e.,
impossibilidade de contrariar as leis que
regulamentam), política (i.e., impossibilidade
de usurpar a função legislativa primária) e
temporal (i.e., devem ser expedidas até o dia
5 de março do ano eleitoral) (Doutrina de
ALVIM, Frederico. Curso de Direito Eleitoral.
2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 70).
4. In casu, ao editar a Resolução 23.404/2014,
o TSE não extrapolou seu poder normativo
tampouco quaisquer daquelas limitações,
mas, ao revés, disciplinara em minúcias (e
com estrita fidelidade) o conteúdo básico do
art. 243 do Código Eleitoral, de ordem a
explicitar o seu sentido e alcance para uma
modalidade específica de publicidade
política, a qual se exclui do rol de

2
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alternativas publicitárias aceitas para o
pleito de 2014.
5. A proeminência da liberdade de
expressão, no âmbito político-eleitoral, se
justifica por óbvias razões: os cidadãos
devem ser informados da variedade e
riqueza de assuntos respeitantes a eventuais
candidatos,
bem
como
das
ações
parlamentares praticadas pelos detentores
de mandato eletivo, sem que isso implique,
em linha de princípio, violação às normas
que regulam a comunicação social (FUX,
Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos
Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p. 116-119).
6. A liberdade de expressão, a despeito de
possuir
uma
preferred
position
nas
democracias
constitucionais
contemporâneas, pode sofrer limitações,
desde que razoáveis, proporcionais e visem
a prestigiar outros direitos e garantias de
mesmo status jusfundamental (e.g., a honra,
a imagem, a vida privada e a intimidade).
7. Os tratados e convenções internacionais
em
matéria
de
direitos
humanos
corroboram essa diretriz hermenêutica, ao
afirmarem que a liberdade de expressão,
embora ocupe lugar de destaque no plexo
de garantias fundamentais asseguradas pelo
direito comunitário, encontra limites
quando o seu exercício importe em um
menoscabo dos direitos alheios (e.g., art. 13,
item 2, a, do Pacto de San José da Costa Rica

3
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e art. 10 da Convenção Europeia de Direitos
Humanos).
8. O teste da proporcionalidade constitui
autêntica pauta de moderação e prudência a
orientar toda a atuação do Poder Público.
Sua função é permitir a harmonia axiológica
do sistema normativo. Seu fundamento é a
própria noção de princípios jurídicos como
mandamentos de otimização em face de
restrições fáticas e jurídicas, na esteira do
magistério de Robert Alexy (ALEXY,
Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais.
Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São
Paulo: Malheiros, 2011. p. 116). Sua
operacionalização
desdobra-se
metodologicamente em três etapas ou fases:
adequação,
necessidade
e
proporcionalidade em sentido estrito.
9. A adequação investiga a aptidão da
medida estatal para atingir a finalidade
constitucional almejada. Trata-se, aqui, de
um cotejo entre meio e fim, a exigir que o
meio selecionado seja empiricamente
idôneo à promoção do fim perseguido.
Obviamente a promoção da finalidade
colimada admite graus distintos de
intensidade, qualidade e certeza. Por razões
democráticas
e
técnicas,
ligadas,
respectivamente, à soberania popular
(CRFB/1988, art. 1º, parágrafo único) e à
separação dos poderes (CRFB/1988, arts. 2º
c/c 60, §4º, III), deve-se respeitar a vontade
objetiva do Legislativo e do Executivo

4
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(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da
definição à aplicação dos princípios
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 178182). Assim, a adequação é satisfeita com a
simples escolha de um meio que promova
minimamente o fim, mesmo que não seja o
mais intenso, o melhor, nem o mais seguro.
A anulação de atos estatais, nesta fase,
apenas
será
justificável
quando
a
inadequação da medida for evidente.
10. In casu, a medida plasmada no art. 25,
§2º, da Resolução 23.404 é apta a promover
o fim a que se destina (i.e., salvaguardar a
intimidade dos cidadãos). Ela visa a
impedir transtornos no local de descanso
dos indivíduos, que certamente seriam
invadidos por um sem-número de
chamadas
telefônicas
indesejáveis,
provenientes de dezenas, por vezes
centenas de candidatos, no curto espaço de
mais ou menos quarenta e cinco dias em
que se desenvolvem as campanhas
eleitorais.
11. A necessidade ou exigibilidade da medida
estatal espelha uma análise comparativa
entre meios alternativos e o fim público
perseguido. O objetivo é perquirir a
existência (ou não) de meios substitutos
àquele originalmente escolhido pelo Estado
e, em seguida, compará-los tanto em relação
ao grau de adequação à finalidade pública,
quanto ao impacto sobre bens jurídicos
contrapostos. Quer-se, com isso, evitar

5
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qualquer excesso da intervenção estatal,
interditando que o Poder Público se valha
de termos mais gravosos quando existentes
alternativas igualmente eficazes, porém
menos incisivas sobre a esfera jurídica de
terceiros.
12. No caso sub examine, o mecanismo de
descadastramento previsto no art. 57-G para
a propaganda realizada na internet não é
medida menos gravosa quando aplicado ao
telemarketing, notadamente porque aludido
expediente serve, quando muito, para evitar
segundas e terceiras chamadas provenientes
da mesma fonte privada, sendo inócuo para
evitar o primeiro telefonema de todos os
outros adversários, que é o objetivo da
norma proibitiva. Demais disso, não se
olvide que a propaganda por telefone é
infinitamente mais invasiva e incômoda do
que o envio de e-mails e mensagens,
especificamente (i) porque envolve a
emissão de sinais sonoros e (ii) porque é
mais difícil de se desvencilhar, haja vista
que envolve, potencialmente, a resistência
de um outro ser humano.
13. O teste da proporcionalidade em sentido
estrito impõe a comparação dos custos e dos
benefícios da medida restritiva, uma vez
que “quanto mais alto é o grau de não
cumprimento ou restrição de um princípio,
tanto maior deve ser a importância do
cumprimento do outro” (ALEXY, Robert. On
balancing and subsumption: a structural

6
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comparison. Ratio Juris v. 16, n. 14, p. 436,
Oxford, dezembro-2003 – tradução livre do
original). É a lei da ponderação. Pretendese, com ela, aquilatar a importância dos
bens jurídicos em jogo, fundamentando
juridicamente a calibragem das restrições
derivadas da intervenção estatal.
14. In casu, a solução alvitrada pelo Tribunal
Superior Eleitoral, ao proibir propagandas
via
telemarketing,
atende
à
proporcionalidade em sentido estrito,
porquanto a incidência limitativa sobre a
liberdade de expressão é insignificante,
considerando-se que segue à disposição dos
candidatos um farto catálogo de opções
publicitárias, sendo-lhes, ainda, totalmente
possível fazer com que suas mensagens
cheguem ao corpo de cidadãos.
15. Ex positis, acompanho in totum o
eminente relator, Ministro Edson Fachin,
para declarar formal e materialmente
compatível com a Constituição da
República o art. 25, §2º, da Resolução
23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, e
julgar prejudicada a medida cautelar
requerida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Cuida-se de ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Trabalhista do Brasil – PT do
B, aparelhada com pedido cautelar, em face do art. 25, §2º, da Resolução
23.404/2014, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual veda a
utilização da estratégia de telemarketing no contexto da propaganda
eleitoral. Eis o preceito adversado:

7
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Art. 25. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato,
partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de
mecanismo que permita seu descadastramento pelo
destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de
48 horas (Lei nº 9.504/97, art. 57-G, caput).
§ 2º É vedada a realização de propaganda via
telemarketing, em qualquer horário (Constituição Federal, art.
5º, X e XI, e Código Eleitoral, art. 243, VI).

Na inicial, alega-se que o indigitado dispositivo ultraja os arts. 2º, 5º,
II, IV, VI, XVIII, IX, XIV e 22, I, todos da Constituição da República.
O requerente aduz, em linhas gerais, que o telemarketing se afigura
um meio de comunicação moderno que pode ser utilizado nas
campanhas eleitorais, uma vez que não configura instrumento que abusa
de sinais sonoros.
Ademais, afirma que a vedação regulamentar afronta a Declaração
Universal de Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), ao restringir o direito do
cidadão de informar e ser informado, e que a regra questionada cria
entraves ao processo político-democrático, diretamente associado ao livre
convencimento e à livre circulação de ideias.
Aponta ainda suposta usurpação da função legislativa do Congresso
Nacional por parte do TSE, em violação ao princípio da separação de
poderes. No ponto, acrescenta que o poder regulamentar conferido pelo
Código Eleitoral ao TSE dirige-se à edição de atos de caráter normativo,
não alcançando a possibilidade de criação de “leis propriamente ditas”.
Em conclusão, pugna pela declaração de inconstitucionalidade da
norma vergastada.
As informações prestadas pelo Tribunal Superior Eleitoral dão conta
de que a Resolução 23.404/2014 foi precedida de audiência pública e
aprovada pela maioria de seus integrantes.
Em cumprimento ao art. 103, § 3º, da Constituição, a AdvocaciaGeral da União (AGU), na qualidade de defensor legis, apresentou sua
manifestação. Pugnou, em sede preliminar, pelo não conhecimento da
8
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ação, valendo-se de dois argumentos: em primeiro lugar, a ausência de
procuração com poderes específicos para a impugnação da norma que se
apresenta como o objeto da ação; e, em segundo lugar, por considerar que
o dispositivo impugnado não desafia a fiscalização abstrata e concentrada
de constitucionalidade, em virtude de consubstanciar ato normativo
secundário.
Quanto ao mérito, defendeu a improcedência do pedido deduzido.
Advogou que o art. 25, §2º, da Resolução 23.404/2014 concretiza a norma
plasmada no art. 243, VI, do Código Eleitoral, bem assim que o poder
regulamentar veicula característica ínsita à Justiça Eleitoral, em atuação
complementar à do Poder Legislativo.
A Advocacia-Geral da União articulou, ainda, que o dispositivo em
discussão não afronta os preceitos constitucionais da livre manifestação
do pensamento, da liberdade política, da comunicação e do acesso à
informação, porquanto, a seu ver, o telemarketing se apresenta como
estratégia invasiva de divulgação e de oferecimento de bens e serviços.
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se,
igualmente, em sede preliminar, pelo não conhecimento da ação direta e
pelo indeferimento do pleito cautelar. Eis a ementa do pronunciamento
ministerial:
“CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, § 2º, DA RESOLUÇÃO
23.404/2014, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
VEDAÇÃO À PROPAGANDA ELEITORAL POR TELEFONE E
MEIOS ANÁLOGOS (TELEMARKETING). PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
COM
PODERES
ESPECÍFICOS. NATUREZA REGULAMENTAR DO ATO
QUESTIONADO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
1. Não deve ser conhecida ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada por partido político amparada
em procuração inespecífica, consoante a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Em homenagem à economia
processual, deve abrir-se prazo para regularização da
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representação processual do autor, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito.
2. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra
ato normativo secundário, como no caso, em que a norma
atacada regulamenta preceito de lei ordinária, o art. 243, VI, do
Código Eleitoral.
3. Não ocorre usurpação de função típica do Poder
Legislativo na vedação, por meio de resolução, de propaganda
eleitoral por telefone e meios análogos (telemarketing). Não se
caracteriza como censura de natureza ideológica imposição de
restrição moderada, que visa a assegurar a manutenção do
sossego público, da intimidade e da vida privada. É possível,
em certa medida, a instituição de mecanismos de controle sobre
a propaganda política por parte da Justiça Eleitoral.
4. Parecer pelo não conhecimento da ação e,
sucessivamente, pelo indeferimento da medida cautelar e, em
definitivo, pela improcedência do pedido.”

Após a provocação do Ministro relator, a agremiação requerente
supriu a ausência de procuração específica, corrigindo o vício de
representação apontado pela AGU.
Na sessão de 5/4/2018, o eminente relator Ministro Edson Fachin,
proferiu voto no sentido do cabimento da ação direta, por considerar que
a Resolução 23.404/2014 encerra “norma de decisão”.
Ainda em sede preliminar, afastou eventual perda do objeto, pois,
conquanto a temporariedade seja inerente às Resoluções do TSE, seus
efeitos se protrairiam no tempo, máxime no bojo de representações
processuais ainda em trâmite. Na visão de Sua Excelência, pesa ainda o
fato de que a proibição do telemarketing ainda consta dos atos normativos
que disciplinam a propaganda eleitoral nos pleitos subsequentes.
No mérito, assentou a legitimidade do TSE para a expedição de
resoluções, respeitados os limites materiais que lhes são dados pelo
ordenamento eleitoral (ADI 5.028, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE
30/10/2014), atentando para a importância de sua incidência no
disciplinamento das novas tecnologias.
10
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Apontou, igualmente, para a inexistência de usurpação da
competência do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria
eleitoral, consoante o que foi decidido por esta Corte Suprema na ADI
5.104, da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, bem ainda
para a ausência de extrapolação na solução apresentada pelo TSE. No
ponto, rememorou que o Supremo Tribunal Federal também já assentou
que a individualização de restrições referentes à utilização de
instrumentos de propaganda não depende da edição de lei formal, uma
vez que a diversificação de técnicas e procedimentos de propaganda
exige a ação imediata e eficiente da Justiça Eleitoral (ADIs 2.267, 2.269,
2.270, 2.274 e 2.280).
Nesses casos, consignou-se que os arts. 37, §2º, e 38 da Lei das
Eleições estabelecem um rol taxativo de situações em que a propaganda
eleitoral pode ser realizada independentemente de autorização, o que
leva à conclusão de que as demais formas de divulgação utilizadas pelas
agremiações políticas e seus respectivos candidatos somente poderiam
ocorrer com a chancela da Justiça Especializada.
O eminente relator, então, concluiu pela inexistência de
inconstitucionalidade material, uma vez que a proscrição tem respaldo no
art. 243, VI, do Código Eleitoral, que materializa, em sede
infraconstitucional, os incisos X e XI do art. 5º da Constituição da
República. De seu laborioso voto, extrai-se que o uso de aparelhos
telefônicos destina-se “em regra, aos ambientes profissionais e residenciais do
cidadão, espaços protegidos contra intervenções arbitrárias que não tenham
conotação de proteção a direitos de feição coletiva”.
No que tange à liberdade de expressão, o Ministro Relator, a par de
enaltecer a sua importância para o regime democrático, ressaltou a
inexistência de direitos absolutos, para concluir que o dispositivo atacado
não a impede, na medida em que o arquétipo regulatório não incide em
censura.
Por tais razões, declarou formal e materialmente constitucional o § 2º
do art. 25 da Resolução 23.404/2014, do Tribunal Superior Eleitoral, para
julgar improcedente o pedido e prejudicada a medida cautelar pleiteada.

11
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E35F-CCCE-314A-0651 e senha 0552-7B33-A795-2006

Supremo Tribunal Federal
Voto Vista

Inteiro Teor do Acórdão - Página 40 de 65

ADI 5122 / DF
Na sequência, pedi vista dos autos para debruçar-me com mais
vagar sobre a questão jurídica debatida. Amadurecidas minhas reflexões,
trago-as à apreciação dos eminentes pares.
É o relatório.
Senhora Presidente, Ministra Cármen Lúcia, senhores Ministros,
douta Procuradora-Geral da República, ilustres advogados, demais
presentes, a controvérsia jurídica travada nos autos desta ação direta de
inconstitucionalidade cinge-se em saber se a vedação à propaganda
eleitoral realizada por via de telemarketing contemplada no art. 25, § 2º, da
Resolução 23.404/2014 do Tribunal Superior Eleitoral compatibiliza-se (ou
não), sob o ângulo formal e material, com os balizamentos normativos
reitores do processo político-eleitoral.
De plano, acompanho o eminente relator, Ministro Edson Fachin, no
sentido de assentar a possibilidade de a norma adversada poder figurar
como objeto no processo de fiscalização abstrata e concentrada de
constitucionalidade. O art. 25, § 2º, da referida resolução ostenta
generalidade, abstração, autonomia e impessoalidade, apanágios que
habilitam o conhecimento da ação.
Com isso não quero advogar que toda e qualquer disposição
encartada em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral revistam-se de
autonomia e, portanto, possam figurar como objeto em ações de controle
concentrado. Reconheço que, em regra, aludidas normas possuem cariz
normativo secundário, circunstância que obsta, na esteira da remansosa
jurisprudência desta Corte Suprema, o exercício do controle abstrato de
constitucionalidade (Cito os precedentes: ADI 2.628/DF, rel. Min. Ellen
Gracie; ADI 5.028, rel. Min. Gilmar Mendes).
Portanto, a fiscalização abstrata de constitucionalidade sobre
preceitos de resoluções eleitorais será sempre excepcional, limitando-se
ao “caso de diplomas resolutivos editados em flagrante descumprimento à
limitação de caráter político, isto é, diplomas elaborados não como atos destinados
à regulação de uma lei, mas sim como éditos disciplinares com pretensão de
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primariedade” (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed.
Curitiba: Juruá, 2016, p. 71). Eis o raciocínio que possibilitou, a título de
exemplo, a análise do mérito das ADIs 3.999 e 4.086, cujo objeto envolvia
dispositivos constantes da Resolução 22.610/2007, que disciplina a
problemática relativa à fidelidade partidária. É o que se extrai da ementa
do acórdão da ADI 3.345/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema
de fiscalização concentrada de constitucionalidade, firmou-se
no sentido de que a instauração desse controle somente tem
pertinência, se a resolução estatal questionada assumir a
qualificação de ato normativo (RTJ 138/436 - RTJ 176/655-656),
cujas notas tipológicas derivam da conjugação de diversos
elementos inerentes e essenciais à sua própria compreensão:
(a) coeficiente de generalidade abstrata, (b) autonomia jurídica,
(c) impessoalidade e (d) eficácia vinculante das prescrições dele
constantes. Precedentes. - Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral, que, impugnada na presente ação direta, encerra, em
seu conteúdo material, clara “norma de decisão”, impregnada
de autonomia jurídica e revestida de suficiente densidade
normativa: fatores que bastam para o reconhecimento de que o
ato estatal em questão possui o necessário coeficiente de
normatividade qualificada, apto a torná-lo suscetível de
impugnação em sede de fiscalização abstrata. (grifou-se).

Diante disso, perfilho similar entendimento ao externado pelo
eminente Ministro Edson Fachin, segundo o qual o dispositivo objurgado,
conquanto amparado pela regra inscrita no art. 243, VI, do Código
Eleitoral, possui suficiente carga de independência, para que possa ser
impugnado de maneira autônoma. Isso porque o texto do art. 25, §2º, da
Resolução 23.404/2014 não se atém à reprodução literal do quanto
disposto na norma primitiva, conferindo-lhe, pelo contrário, uma
especificidade inequivocamente inovadora.
Superado o ponto, o enfrentamento da questão reclama análise sob
dois vieses: o primeiro, de aspecto jurídico-formal, respeitante a identificar
13
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os limites e as possibilidades de o Tribunal Superior Eleitoral editar
resoluções para regulamentarem as eleições. E a definição desse espaço
de atuação é assaz importante dentro da dinâmica da separação e
independência entre os poderes, porque, não raro, as disposições
regulamentares avançam sobre o campo próprio do Congresso Nacional;
o segundo, de vertente substantiva, relativo à possibilidade, à luz da
principiologia constitucional, de proceder-se à vedação ao telemarketing
como forma de propaganda política. Passemos ao exame de cada um
desses pontos.
Com efeito, os arts. 1º e 23, IX, do Código Eleitoral e 105, caput, da
Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) fraqueiam à Justiça Eleitoral o poder-dever
de, em anos eleitorais, expedir, até o dia 5 de março, instruções
necessárias ao cumprimento das regras constantes do ordenamento
eleitoral. Essas instruções materializam-se por meio de resoluções.
Consubstanciam, assim, atos normativos “que objetivam tornar factível a
aplicação da legislação, interpretar e disciplinar a matéria, no âmbito do Direito
Eleitoral, visando ao aprimoramento do processo eletivo” (PINTO, Djalma.
Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 23).
A cada pleito a Corte Superior pormenoriza as regras de regência da
pugna política, de sorte a expedir diplomas que, separados por temas
específicos, versam sobre: (i) modelos das telas de votação das urnas
eletrônicas; (ii) calendário eleitoral; (iii) pesquisas eleitorais; (iv)
propaganda eleitoral e condutas vedadas em campanha; (v)
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta; (vi) cédulas
oficiais de uso contingente; (vii) formulários utilizados nas eleições; (viii)
procedimentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais; (ix) voto
do eleitor residente no exterior; (x) arrecadação, gastos e prestação de
contas de campanha; (xi) atos preparatórios, recepção de votos, garantias
eleitorais, justificativa, totalização, proclamação e diplomação; (xii)
instalação de seções eleitorais em estabelecimentos penais e de internação
de adolescentes; (xiii) escolha e registro de candidatos; (xiv) modelos de
lacre e etiquetas de segurança; e (xv) utilização do horário de propaganda
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eleitoral gratuita. Em eleições gerais, somam-se a esses temas as
resoluções que fixam o número de vagas para a Câmara dos Deputados e
para as Assembleias Legislativas dos Estados, em virtude do disposto no
art. 1º da Lei Complementar 78/1993, que regulamenta os arts. 27, caput,
32, § 3º, e 45, caput e § 1º, da Constituição da República.
As resoluções desempenham um papel de relevo no
aperfeiçoamento do processo eleitoral: elas consolidam a “copiosa e difusa”
legislação eleitoral de regência, de ordem a proporcionar “segurança e
transparência na atuação dos operadores desse importante ramo do Direito
Eleitoral” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas,
2016, p. 83). E não se trata de peculiaridade exclusivamente nacional.
No Direito comparado, a outorga de faculdades normativas aos
tribunais não é rara, sendo encontrada, e.g., em quase todos os países
latino-americanos, à exceção apenas da Argentina, do Equador e do
Paraguai (JARAMILLO, Juan. Los órganos electorales supremos. In:
NOHLEN, Dieter; ZOVATTO, Daniel; OROZCO, Jesús; THOMPSON,
José (comps.). Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina. 2.
ed. Ciudad de México: FCE, 2007, p. 404).
Sem embargo, o espaço normativo conferido pelo ordenamento ao
Tribunal Superior Eleitoral não é absolutamente livre e despido de
amarras. Pelo contrário, é sabido que as resoluções possuem um espectro
de atuação reduzido, com limitações de quatro ordens: (i) caráter material
(i.e., é defeso tratar de matérias reservadas à lei complementar), (ii) lógica
(i.e., impossibilidade de contrariar as leis que regulamentam), (iii) política
(i.e., impossibilidade de usurpar a função legislativa primária do
Congresso Nacional) e (iv) temporal (i.e., devem ser expedidas até o dia 5
de março do ano eleitoral) (ALVIM, Frederico. Curso de Direito Eleitoral. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 70).
Ao editar a Resolução 23.404/2014, o Tribunal Superior Eleitoral não
extrapolou de seu poder normativo nem de quaisquer daquelas
limitações. Em verdade, o dispositivo combatido nada mais faz do que
reger em minúcias (e com estrita fidelidade) o conteúdo básico do art. 243
do Código Eleitoral, de forma a explicitar o seu significado em relação a
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uma modalidade específica de publicidade política, a qual se exclui do rol
de alternativas publicitárias aceitas para o pleito de 2014. Rejeita-se,
assim, a tese da inconstitucionalidade formal da Resolução.
Sob o aspecto substantivo, a discussão gravita em torno da suposta
violação dos cânones e princípios atinentes à livre circulação de ideias no
cenário democrático. De igual modo, deve ser rechaçada qualquer
inconstitucionalidade. Explica-se.
Em minha atuação como Ministro do Tribunal Superior Eleitoral,
tenho constantemente destacado que, no Direito Eleitoral, o caráter
dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à
liberdade de expressão e de pensamento. Nesse cenário, recomenda-se a
intervenção mínima do Judiciário nas manifestações próprias do embate
eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade
de expressão.
Deveras, a Justiça Eleitoral deve abster-se de tentar impedir “que os
indivíduos decidam quais informações entendem relevantes para a formação de
suas convicções políticas”, notadamente porque toda visão paternalista,
nesse campo, revela-se “intrinsecamente incompatível com a democracia, uma
vez que nega aos indivíduos a autonomia fundamental à própria ideia de
autogoverno e de soberania popular, tratando-lhes como ‘eternas crianças
imaturas’” (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e liberdade de expressão. Belo
Horizonte: Fórum 2017, p. 221, com referência ao parecer de Sepúlveda
Pertence, na qualidade de Procurador-Geral Eleitoral, nos Mandados de
Segurança 984, 997 e 1.008, de 26/10/1988).
No âmbito político-eleitoral, a meu sentir, essa proeminência da
liberdade de expressão deve ser trasladada por óbvias razões: os cidadãos
devem ser informados da variedade e riqueza de assuntos respeitantes a
eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas
pelos detentores de mandato eletivo, sem que isso implique, em linha de
princípio, violação às normas que regulam a comunicação social (FUX,
Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral.
Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 116-119).
No campo da comunicação política, pois, a livre circulação de ideias
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e opiniões deve prosperar, em definitivo, máxime porque a democracia se
desenvolve sob a crença no valor do diálogo e sob a premissa de que os
sujeitos participantes gozam de uma certa capacidade intelectual para
tomar parte, em condições de igualdade, das circunstâncias relativas aos
assuntos que conclamam uma atenção comum (PERROUX, citado por
BURGUERA AMEAVE. Democracia electoral: comunicación y poder.
Madrid: Congreso de los Diputados, 2013, p. 33).
Aliás, a importância da liberdade de expressão para os fins do
processo democrático é frequentemente salientada pela jurisprudência
internacional, valendo mencionar, entre tantos, os casos Ricardo Canese
vs. Paraguai (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2004), Lingens
vs. Áustria, Mathieu-Mohin e Clerfayt vs. Bélgica, e Partido Comunista
Unido da Turquia vs. Turquia (Corte Europeia de Direitos Humanos,
1986, 1987 e 1998, respectivamente), todos em favor da livre circulação de
ideias como premissa básica para a condução do processo democrático.
Nesse sentido, confira-se:
“O Tribunal considera indispensável que se proteja e
garanta o exercício da liberdade de expressão no debate político
que precede as eleições das autoridades estatais que governarão
um Estado. A formação da vontade coletiva através do exercício
do sufrágio individual se nutre das diferentes opções que os
partidos políticos apresentam através dos candidatos que os
representam. O debate democrático implica que se permita a
circulação livre de ideias e informação a respeito dos
candidatos e seus partidos políticos por parte dos meios de
comunicação, dos próprios candidatos e de qualquer pessoa
que deseje expressar sua opinião ou apresentar informação. É
preciso que todos possam questionar e indagar sobre a
capacidade e idoneidade dos candidatos, bem como dissentir e
confrontar suas propostas, ideias e opiniões de maneira que os
eleitores possam formar seu critério para votar. Nesse sentido, o
exercício dos direitos políticos e a liberdade de pensamento e de
expressão se encontram intimamente vinculados e se fortalecem
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entre si. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguai. Mérito,
reparações e custas. Sentença de 31/8/2004.)
“As eleições livres e a liberdade de expressão,
particularmente a liberdade no debate político, formam juntos o
fundamento de qualquer sistema democrático (v. o caso Lingens
v. Áustria de 8 de julho de 1986, Série A nº. 103, página 26,
parágrafos 41-42). Os dois direitos estão interrelacionados e
reforçam-se mutuamente: como o Tribunal decidiu no passado,
por exemplo, a liberdade de expressão é uma das "condições"
necessárias para "garantir a livre expressão de opinião do povo na
eleição" (v. decisão no processo Mathieu-Mohin e Clerfayt,
página 24, tópico 54). Por esta razão, é particularmente
importante que as opiniões e informações de todos os tipos
possam circular livremente no período anterior às eleições”.
(CEDH. Partido Comunista Unido da Turquia e outros vs.
Turquia. Sentença de 30 de janeiro, 1998 – Tradução livre do
original).

Na esteira desses julgados, cumpre às cortes eleitorais o papel de
assegurar a máxima amplitude do debate, somente intervindo em
hipóteses estritas e excepcionais, quando as atividades de comunicação
representem, sem margem para dúvidas, riscos concretos para a
autodeterminação na formação da opinião eleitoral ou, em última
instância, para a própria integridade da disputa.
Sucede que, a despeito de sua preferred position nas democracias
constitucionais contemporâneas, a liberdade de expressão, tal como os
demais direitos e garantias fundamentais, pode sofrer limitações. Como
sugere Gregorio Badeni (BADENI, Gregorio. Tratado de libertad de prensa.
Buenos Aires: Lexis Nevis, 2002, p. 21), se alguma liberdade jurídica fosse
absoluta, seria impossível concretizar uma vida social em liberdade. Daí
que as liberdades constitucionais encontram-se condicionadas à
adequação do indivíduo à ordem jurídica da comunidade global. Mais: é
essa mesma ratio essendi que admite a imposição de restrições razoáveis,
aquelas vocacionadas à harmonização dos interesses individuais rumo à
18
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satisfação do interesse comum. No valioso escólio de Robert Alexy, é
impossível a existência de um “estado global de liberdade” não apenas em
função dos choques entre direitos subjetivos e competências que
condicionam a sua existência, mas ainda em função de inúmeras
características presentes na organização estatal e na sociedade (ALEXY,
Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 379).
Sob esse prisma, não há negar que mesmo uma liberdade preferencial,
como a de expressão, pode ser limitada em uma atividade de ponderação,
máxime quando o seu modo de exteriorização redunde em um
menoscabo de outro princípio prioritário segundo o quadro da
Constituição. Nessa direção, a doutrina eleitoral admite que:
“(...) os princípios que resguardam a liberdade de
comunicação e informação não são os únicos a figurarem na
Constituição. (...) A rigor, a Lei Maior constitui uma carta de
valores e princípios. Na dinâmica da vida social, não é
incomum que princípios detentores de igual status
constitucional colidam entre si. Cumpre, pois, definir quais dos
princípios colidentes deverá prevalecer no exame de cada caso
concreto. A esse respeito, é assente que se deve realizar um
juízo de ponderação. Tenha-se presente inexistir, a priori,
hierarquia entre os princípios constitucionais, embora a
liberdade de comunicação ocupe lugar destacado. Somente a
pesquisa dos valores em jogo e das circunstâncias concretas
poderá revelar a preponderância de um ou de outro no caso a
ser resolvido”. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 13. ed. São
Paulo: GEN, 2016, p. 512)

Não por acaso, alguns dos principais diplomas transnacionais em
matéria de direitos humanos são claros em destacar que a liberdade de
expressão, embora ocupe lugar de destaque no plexo de garantias
fundamentais asseguradas pelo direito comunitário, encontra limites
quando o seu exercício importe em um menoscabo dos direitos alheios.
Por oportuno, vejam-se as ressalvas expressas encontradas no art. 13, item
2, a, do Pacto de San José da Costa Rica, bem como no art. 10 da
19
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Convenção Europeia de Direitos Humanos. Confira-se:
Convenção Americana de Direitos Humanos
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão. (...)
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente
não pode estar sujeito à censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente
previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: (...)
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
(...).
Convenção Europeia de Direitos Humanos
Artigo 10 - Qualquer pessoa tem direito à liberdade de
pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a
liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a
liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença,
individual ou colectivamente, em público e em privado, por
meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.
2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções,
individual ou colectivamente, não pode ser objecto de outras
restrições senão as que, previstas na lei, constituírem
disposições necessárias, numa sociedade democrática, à
segurança pública, à protecção da ordem, da saúde e moral
públicas, ou à protecção dos direitos e liberdades de outrem.

Na espécie, é evidente que a alegada inconstitucionalidade do art.
25, §2º, da Resolução 23.404/2014 do Tribunal Superior Eleitoral,
patentemente respaldado pelo art. 243, VI, do Código Eleitoral, suscita
um aparente choque entre princípios: de um lado, as garantias relativas à
liberdade de expressão, à liberdade da propaganda e ao direito do eleitor
à informação; e, de outro, o direito à intimidade e ao sossego. O deslinde
da questão, então, não pode deixar de passar pela análise do status
daquelas garantias da personalidade específicas no plano constitucional.
A meu sentir, a elevada magnitude e envergadura do direito à
intimidade é extraída de sua estreita conexão com o princípio da
20
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dignidade da pessoa humana, notadamente em uma face que é,
provavelmente, a que mais importa na valoração da presente celeuma.
Refiro-me ao direito de estar só, isto é, ao sagrado direito à tranquilidade,
na forma proposta pelos primeiros teóricos do instituto, Charles Warren e
Lois Brandeis, que no distante ano de 1890 teorizaram o direito à
intimidade em notável artigo (The Right of Privacy), publicado na revista
Harvard Law Review.
Desde então, a intimidade vem sendo encarada como um
“verdadeiro direito democrático”, consubstanciado na prerrogativa de
evitar “intromissões ilegítimas” em seu âmbito de proteção, com o
propósito de preservar um aspecto “indispensável para o alcance de uma
mínima qualidade de vida”, qual seja, o “direito de não ser molestado”
(PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. 15. ed. Madrid:
Marcial Pons, 2016, p. 296; ÁLVAREZ CONDE, Enrique; TUR AUSINA,
Rosario. Derecho Constitucional. 6. ed. Madrid: Tecnos, 2016, p. 367).
Com efeito, a importância do direito à intimidade se revela essencial,
na medida em que tal garantia constitucional concede aos indivíduos a
faculdade de “viver sem ser molestado pelo Estado ou por terceiros” (RIVERO
e MOUTOUTH, citados por SARLET, Ingo Wolfgang, in SARLET et tal.
Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 447).
Aduzo, pois, que, ao fim e ao cabo, assiste razão a Paulo Gustavo
Gonet Branco, quando afirma que “a vida privada é uma necessidade de todo
homem, para sua própria saúde mental” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, in
MENDES, Gilmar et al. Custo de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 280). Eis a conclusão inescapável: inexistem dúvidas de
que o direito à intimidade compartilha da mesma preferred position
ocupada pela liberdade de expressão, razão pela qual, em tese, pode
limitá-la, sempre que a medida buscada supere o multimencionado teste
de proporcionalidade.
De fato, a proporcionalidade constitui autêntica pauta de moderação e
prudência a orientar toda a atuação do Poder Público. Sua função é
permitir a harmonia axiológica do sistema normativo. Seu fundamento é a
própria noção de princípios jurídicos como mandamentos de otimização
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em face de restrições fáticas e jurídicas, na esteira do magistério de Robert
Alexy (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 116). Sua operacionalização
desdobra-se metodologicamente em três etapas ou fases: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Na primeira etapa do exame de proporcionalidade, a análise de
adequação investiga a aptidão da medida estatal para atingir a finalidade
constitucional almejada. Trata-se, aqui, de um cotejo entre meio e fim, a
exigir que o meio selecionado seja empiricamente idôneo à promoção do
fim perseguido. Obviamente a promoção da finalidade colimada admite
graus distintos de intensidade, qualidade e certeza. Ante razões
democráticas e técnicas, ligadas, respectivamente, à soberania popular
(CRFB/1988, art. 1º, parágrafo único) e à separação dos poderes
(CRFB/1988, arts. 2º c/c 60, §4º, III), deve-se respeitar a vontade objetiva
do Legislativo e do Executivo (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2011.
p. 178-182). Assim, a adequação é satisfeita com a simples escolha de um
meio que promova minimamente o fim, mesmo que não seja o mais
intenso, o melhor, nem o mais seguro. A anulação de atos estatais, nesta
fase, somente será justificável quando a inadequação da medida for
evidente.
Destarte, a medida plasmada no art. 25, §2º, da Resolução 23.404 é
apta a promover o fim a que se destina (i.e., salvaguardar a intimidade
dos cidadãos). Ela visa a impedir transtornos no local de descanso dos
indivíduos, que certamente seriam invadidos por um sem-número de
chamadas telefônicas indesejáveis, provenientes de dezenas, por vezes
centenas de candidatos, no curto espaço de mais ou menos quarenta e
cinco dias em que se desenvolvem as campanhas eleitorais.
Na segunda etapa do exame de proporcionalidade, investiga-se a
necessidade ou exigibilidade da medida estatal. Procede-se, aqui, a uma
análise comparativa entre meios alternativos e o fim público perseguido.
O objetivo é perquirir a existência (ou não) de meios substitutos àquele
originalmente escolhido pelo Estado e, em seguida, compará-los tanto em
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relação ao grau de adequação à finalidade pública, quanto ao impacto
sobre bens jurídicos contrapostos. Quer-se, com isso, evitar qualquer
excesso da intervenção estatal, interditando que o Poder Público se valha
de termos mais gravosos quando existentes alternativas igualmente
eficazes, porém menos incisivas sobre a esfera jurídica de terceiros.
À semelhança do teste de adequação, não vislumbro qualquer ofensa
ao subprincípio da necessidade: o mecanismo de descadastramento
previsto no art. 57-G para a propaganda realizada na internet não é
medida menos gravosa ao impasse, notadamente porque aludido
expediente serve, quando muito, apenas para evitar segundas e terceiras
chamadas provenientes da mesma fonte privada, sendo inócuo para
evitar o primeiro telefonema de todos os outros adversários. Demais
disso, não se olvide que a propaganda por telefone é infinitamente mais
invasiva e incômoda do que o envio de e-mails e mensagens,
especificamente (i) porque envolve a emissão de sinais sonoros e (ii)
porque é mais difícil de se desvencilhar, haja vista que envolve,
potencialmente, a resistência de um outro ser humano.
Por fim, na última etapa do itinerário metodológico, o teste da
proporcionalidade em sentido estrito impõe a comparação dos custos e
dos benefícios da medida restritiva. Consoante a abalizada lição de
Robert Alexy: “quanto mais alto é o grau de não cumprimento ou restrição de
um princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro”
(ALEXY, Robert. On balancing and subsumption: a structural
comparison. Ratio Juris, v. 16, n. 14, p. 436, Oxford, dezembro-2003 –
tradução livre do original). É a lei da ponderação. Pretende-se, com ela,
aquilatar a importância dos bens jurídicos em jogo, fundamentando
juridicamente a calibragem das restrições derivadas da intervenção
estatal.
Aqui, a solução alvitrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao
proscrever propagandas via telemarketing, atende à proporcionalidade em
sentido estrito. Isso porque a incidência limitativa sobre a liberdade de
expressão é insignificante, considerando-se que segue à disposição dos
candidatos um farto catálogo de opções publicitárias, sendo-lhes, ainda,
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totalmente possível fazer com que suas mensagens cheguem ao corpo de
cidadãos.
Diante desse conjunto de argumentos, rejeito todas as alegações
aduzidas nesta ação direta pela agremiação requerente.
Ex positis, acompanho in totum o eminente relator, Ministro Edson
Fachin, para declarar formal e materialmente compatível com a
Constituição da República o art. 25, §2º, da Resolução 23.404 do Tribunal
Superior Eleitoral, e julgar prejudicada a medida cautelar requerida.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada
pelo Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) contra o § 2º do art. 25 da
Resolução 23.404/2014, do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “é
vedada a realização de propaganda via telemarketing em qualquer
horário”.
O requerente alega que o dispositivo impugnado afronta o disposto
nos artigos 2º, 5º, incisos II, IV, VI, VIII, IX e XIV; e 22, I, todos da
Constituição Federal, os quais possuem o seguinte conteúdo:
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes.
(...)
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
(...)
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato;
(...)
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre-exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias.
(...)
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VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença.
(...)
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional.
Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil comercial, penal processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

Em suas razões, o Autor pondera, em síntese, que: 1) "impedir a
realização de telemarketing - sendo este meio de comunicação já inserido na
propaganda política - é ofender, de uma única vez, diversos princípios
constitucionais: livre manifestação do pensamento, liberdade de consciência,
liberdade política, liberdade de comunicação e liberdade de acesso à informação";
2) não seria possível ao Tribunal Superior Eleitoral, "por meio de Resolução,
criar regra restritiva à propaganda eleitoral, não amparada em Legislação
emanada pelo Congresso Nacional, extrapolando seu poder regulamentar previsto
no inciso IX do art. 23 do Código Eleitoral"; e 3) "a regra impugnada invade a
competência do Poder Legislativo, pois cria obrigação e restringe direitos,
situação que somente pode ocorrer por intermédio de lei, em sentido formal e
material, consistentes em norma geral e abstrata de conduta, aprovada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, em consonância com o princípio
da legalidade consagrado no inciso II do art. 5º da Constituição Federal".
O Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL prestou
informações no sentido de que o dispositivo impugnado, que fora editado
"em observância aos artigos 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal, e 243,
VI, do Código Eleitoral" com o objetivo de regular as eleições de 2014,
baseou-se em dados colhidos em audiência pública realizada em
2
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8/11/2013, e que sua aprovação se deu por maioria, vencidos, no ponto
que interessa ao presente caso, os Ministros HENRIQUE NEVES e
MARCO AURÉLIO.
A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento
da ação direta, por considerar que o dispositivo impugnado se caracteriza
como ato normativo secundário, pois extrai seu fundamento de validade
do Código Eleitoral. Indicou, ademais, que a medida cautelar deveria ser
indeferida, tanto pela ausência dos pressupostos necessários ao seu
deferimento, como em razão da constitucionalidade da norma atacada.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento
da ação, em razão da natureza regulamentar do ato questionado, bem
como pelo indeferimento da medida cautelar e, em definitivo, pela
improcedência do pedido.
É o relatório.
O cerne da questão é saber se § 2º do art. 25 da Resolução
23.404/2014, do Tribunal Superior Eleitoral, que veda a realização de
propaganda via telemarketing em qualquer horário, é formal e
materialmente constitucional.
A ação deve ser julgada improcedente.
A elaboração do ato impugnado não invadiu âmbito normativo
reservado à lei estrita, na medida em que teve por objetivo, tão somente,
regulamentar um dispositivo inserido no Código Eleitoral (art. 243, VI),
exemplificando uma espécie de propaganda eleitoral que acarreta
perturbação do sossego público. Não houve, aqui, ofensa aos princípios
da repartição de poderes e da legalidade.
É improcedente, portanto, alegação de inconstitucionalidade formal.
Sob a perspectiva material, o dispositivo em exame também é
constitucional.
O ato normativo impugnado vedou a realização de propaganda via
telemarketing em qualquer horário, nas eleições de 2014, com o objetivo
de resguardar o sossego público, garantia prevista no art. 243, VI, do
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Código Eleitoral.
Considerando a regulamentação devida da propaganda eleitoral, o
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, por meio da Resolução 23.551/2018,
proibiu a propaganda via telemarketing também para os pleitos de 2018.
Essa resolução reafirma a posição do TRIBUNAL em proteger a
intimidade e a inviolabilidade de domicílio, buscando, ainda, evitar a
perturbação do sossego público.
Especificamente sobre esse ponto, pela percuciência da análise, vale
transcrever um trecho da manifestação da Advocacia-Geral da União:
Constata-se, atualmente, um sentimento de repulsa cada
vez mais difundido na sociedade em relação à utilização do
telemarketing e à sua estratégia invasiva de divulgação e
oferecimento de bens e serviços. Visando a amenizar os efeitos
negativos que derivam de referida atividade, nota-se, por
exemplo, que vários órgãos de defesa do consumidor têm
criado meios para coibir a atuação indesejada das empresas do
setor de telemarketing [...].
Diante dessa realidade, o Tribunal Superior Eleitoral, no
uso de sua competência regulamentar e após discussão da
matéria em audiência pública, entendeu que o emprego desse
meio de propaganda eleitoral deve ser obstado nas eleições
vindouras, com fundamento no referido art. 243, inciso VI, do
Código Eleitoral.
Ao agir assim, a Corte Eleitoral contribui, inclusive, para
que o sentimento de insatisfação manifestado pela população
em face do telemarketing não seja transferido para a própria
propaganda eleitoral, que é um relevante instrumento
democrático no âmbito do processo político-eleitoral. Frise-se
que também é função da Justiça Eleitoral difundir a importância
da propaganda eleitoral junto aos eleitores, de modo que a
vedação às propagandas que perturbem o sossego dos
eleitores auxilia consideravelmente na concretização desse
intento. (sem destaque no original)
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A mera regulamentação de um meio pelo qual não se deve realizar a
propaganda eleitoral, sobretudo quando se tem por objetivo tutelar um
relevante bem coletivo – a intimidade, a privacidade e o sossego público
–, não tem o condão de, por si só, afrontar os princípios constitucionais
da livre manifestação do pensamento, da liberdade política, da liberdade
de comunicação e da liberdade de acesso à informação.
Isso porque parece inegável a subsistência de diversos outros meios
menos invasivos de manifestação de posições políticas, bem como de
oferecimento, pelos candidatos e pelos partidos, de informações eleitorais
relevantes para todo o processo político-eleitoral. Nesse sentido, cite-se
como exemplo menos dispendioso e com menor potencial de perturbação
social, a utilização de redes sociais e de sites na internet.
Diante do
formulados.
É o voto.

exposto,

JULGO

IMPROCEDENTES

os

pedidos
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente, eu
cumprimento todos e acompanho o eminente Relator na rejeição às
preliminares oferecidas. Conheço da ação. Reporto-me ao voto que
proferi na ADI 5.028, que dizia respeito também, como esta, a um
dispositivo específico de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E,
especificamente, quanto à eventual perda de objeto, eu reforço que o
dispositivo impugnado – ainda que a resolução diga respeito às eleições
de 2014 – foi repetido na resolução referente às eleições de 2016 e consta
agora da resolução pertinente às eleições de 2018. Ou seja, persiste o
interesse no seu exame. Não se trata de hipótese de prejudicialidade por
perda de objeto.
Eu acompanho o eminente Relator. E também o faço quanto ao
mérito, declarando absolutamente constitucional, tanto da ótica formal,
quanto da ótica material, o dispositivo impugnado, restando prejudicada
a medida cautelar.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o simples
fato de o Tribunal admitir o controle concentrado de constitucionalidade
sinaliza que o Tribunal Superior Eleitoral legislou, ou seja, que o ato
impugnado é normativo abstrato autônomo.
Fiquei vencido, quando apreciada, no Tribunal Superior Eleitoral, a
matéria. Vencido e não convencido, porque base maior, em termos de
informação, em termos de comunicação, é o disposto no artigo 220 da
Constituição Federal a revelar, de forma categórica:
"Art. 220. A manifestação do pensamento," – seja qual for o
veículo, inclusive, o telefone – "a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma," – está no preceito – "processo
ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição".

Todo ano, praticamente, em que há eleições, surge uma lei de
regência, aprovada pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais,
representantes do povo brasileiro, e pelos senadores, representantes dos
Estados. E não veio à balha qualquer dispositivo proibindo essa espécie
de propaganda – via telemarketing.
Há mais, Presidente: se formos ao Código Eleitoral, veremos que o
Tribunal Superior Eleitoral pode editar instruções, visando a eficácia do
mesmo Código. Ou seja, a atuação desse Órgão é regulamentadora de
norma legal. Dir-se-á que o Tribunal interpretou o artigo 243 do Código
Eleitoral, mais precisamente o que se contém no inciso VI desse artigo:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
(...)
VI – que perturbe o sossego público, com algazarra ou
abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
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Não consigo ligar a disciplina formalizada pelo Tribunal Superior
Eleitoral a outro inciso desse mesmo artigo. Mas indaga-se: será que o
preceito, interpretado à luz do artigo 220 da Constituição Federal, quanto
à liberdade de pensamento, de informação e de manifestação, enseja a
vedação do telemarketing? Se o telemarketing perturba nessa gradação o
sossego das pessoas, há de proibir-se inúmeras propagandas.
Aliás, outro dia, fui surpreendido, em casa, e estava trabalhando,
porque minha casa é sucursal do Supremo – sou um Juiz antigo, levo
processos para casa –, por telefonema do Santander. Fui logo dizendo à
moça que não estava interessado em qualquer serviço. Mas ela disse:
"não, não estou telefonando para lhe oferecer serviço, mas sim para o
senhor confirmar se realmente pediu um cartão do Santander". Disse:
"não, não pedi". Ela procurou confirmar meus dados e disse: "então, vou
cancelar o pleito apresentado". Confesso que, principalmente quando
estou trabalhando, fico irritado quando recebo telefonema. Mas faz parte
da vida gregária, da vida em sociedade.
Não vejo diferença substancial, considerada a transmissão de
pensamento, de dados por e-mail.
Avançou em demasia o Tribunal Superior Eleitoral, no campo da
propaganda eleitoral ou mesmo partidária, ao proibir a utilização do
telemarketing. E, ao fazê-lo, invadiu seara reservada, em termos de
normatização, à União, já que nos vem do inciso I do artigo 22 – se não
me falha a memória – da Constituição Federal competir à União legislar
sobre Direito Eleitoral.
Firme nesse modo de pensar que, a meu ver, homenageia a liberdade
não de ir e vir, mas em sentido maior, peço vênia aos Colegas para,
rejeitando – nisso acompanho o Ministro Relator – as preliminares, julgar
procedente o pedido formulado na inicial, e tem-se ação ajuizada pelo
Partido Trabalhista do Brasil – PT do B.
É como voto.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14917304.

Supremo Tribunal Federal
Observação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 61 de 65

03/05/2018

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.122 DISTRITO FEDERAL
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora
Presidente, se Vossa Excelência me permitir, a partir do voto sempre
acutíssimo do eminente Ministro Marco Aurélio, permito-me apenas
fazer duas observações.
Na primeira, saúdo essa fortaleza de coerência que é o voto do
Ministro Marco Aurélio. Precisamente no relatório e voto que fiz, registrei
aliás o debate que houve - e o Ministro Dias Toffoli coordenou toda essa
atividade - no Tribunal Eleitoral, inclusive, com audiência pública para
discutir aquela Resolução de 2014. E lá está consignado o voto vencido,
ou seja, a posição que hoje o Ministro Marco Aurélio está aqui mantendo.
Portanto, enalteço, embora fosse desnecessária a coerência de Sua
Excelência.
Na segunda observação, apenas para uma reiteração da defesa do
voto, na linha de todas as achegas e mais do que disse o Ministro Fux, eu
não diria, porque, se dissesse, não teria dito melhor, pelo voto que Sua
Excelência traz, o voto-vista, e, nada obstante, apenas diria que o
dispositivo do art. 220 da Constituição, em relação ao qual, creio, nenhum
juiz constitucional colocará qualquer vírgula ou senão no sentido de
garantir e assegurar que a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou vínculo não
sofrerão qualquer restrição - mas a Constituição põe uma "vírgula" -,
observado o disposto nesta Constituição.
E a própria Constituição, no capítulo dos direitos fundamentais, no
inciso X do art. 5º, prevê, com nitidez solar, que: são invioláveis a
intimidade, a vida privada.
Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que, em meu modo
de ver, permite essa ordem de ideias e o que advém da Resolução sem
que se trate de qualquer circunstância que diga respeito ao conteúdo ou à
mensagem em si. É bem verdade que, desde os anos 60, do clássico de
Marshall McLuhan, segundo o qual, o meio é a mensagem. Se nós,
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obviamente, tomássemos essa percepção na sua literalidade, talvez
entendêssemos que o próximo telemarketing corresponderia, como meio, a
uma dada mensagem.
Mas esse seria um outro debate. O que estamos a falar aqui é que
não há nem pode haver censura de conteúdo em hipótese alguma. Tratase apenas de uma restrição constitucionalmente assegurada quanto ao
meio do qual se vale para proteger a intimidade e a vida privada.
O voto vai nessa direção, e apenas para reiterar, cumprimentando
mais uma vez, nada obstante a divergência, o eminente Ministro Marco
Aurélio.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
Ministro Alexandre de Moraes fez questão de mostrar isso quando
afirmou que outros meios que veiculam em detrimento, digamos, da
capacidade da pessoa de fazer escolhas também têm sido considerados
aceitos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Só agrego também, Senhora Presidente, que o inciso II do art. 244 do
Código Eleitoral permite aos partidos e candidatos:
"II - instalar e fazer funcionar, normalmente, das quatorze
às vinte e duas horas, nos três meses que antecederem as
eleições, alto-falantes, ou amplificadores de voz, nos locais
referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em
território nacional, com observância da legislação comum."

Ou seja, mesmo para aquele carro de som que passa na rua, o
Código Eleitoral tem uma limitação de horário. Como que nós
poderíamos controlar isso, como é que a Justiça Eleitoral poderia
controlar isso no telefonema, no telemarketing? Seria impossível. Então,
se aquilo que é feito em público já é limitado, aquilo que é feito na
invasão da intimidade e da vida privada, a fortiori, muito mais.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia, Senhora
Presidente, para acompanhar, integralmente, o douto voto proferido pelo
eminente Relator.
É o meu voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Também peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto
do eminente Ministro-Relator, com as achegas que aqui foram trazidas,
considerando que a competência normativa do Tribunal Superior
Eleitoral é exatamente a de pormenorizar, minudenciar, as atribuições
que são próprias para se levar a efeito o processo eleitoral com as
garantias constitucionais, combinadas de tal maneira que se tenha uma
harmonia do processo, eleitor, candidato, cidadão em geral, podendo
todos exercer os seus direitos.
Essa sintonia é que faz com que o processo eleitoral seja o que o
Ministro Carlos Britto chamava de um momento de alegria democrática.
Considero que não houve exorbitância por parte do Tribunal
Superior Eleitoral ao editar essa norma no exercício de direitos que fazem
com que, tanto o eleitor quanto o candidato, quanto o cidadão em geral,
que não é, às vezes, sequer eleitor, se veja às voltas com esse tipo de
procedimento.
Peço vênia ao Ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do
Ministro-Relator e, igualmente, votar no sentido da improcedência do
pedido formulado.
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PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
ADV.(A/S) : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (102533/MG) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da
ação direta, vencido o Ministro Marco Aurélio, que a julgava
prejudicada. Em seguida, após o voto do Ministro Edson Fachin
(Relator), julgando improcedente o pedido, pediu vista antecipada
dos autos o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 5.4.2018.
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que o julgava procedente.
Ausentes, neste julgamento, os Ministros Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
3.5.2018.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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