
Ainternetdeveterpropagandaeleitoralpaga?

Penso que a vedação quan-
to à divulgação de propa-
ganda eleitoral paga na re-
de mundial de computado-
res (internet), proposta pe-
la Câmara Federal, na reda-
ção final do projeto de lei
que dispõe sobre a reforma
política e eleitoral, caso re-
vertida sua permissibilida-
de no Senado Federal, cer-
tamente trará conseqüên-
cias negativas no âmbito do
processo eleitoral.
A atual lei das eleições

(Lei nº 9.504/97) tem como
objetivo principal assegu-
rar a igualdade de condi-
ções entre todos os candida-
tos na disputa do certame,
conjugada com os dispositi-
vos legais sobre as proibi-
ções da utilização indevida
dos veículos de comunica-
ção social e prática do abu-
so do poder econômico, ge-
ram mecanismos para ga-
rantia da lisura do pleito,

neste tópico principalmente
no que tange à divulgação irre-
gular ou ilícita de propaganda
a favor ou contra candidato.
O modelo adotado na legis-

lação em vigência sobre as
proibições da divulgação da
propaganda eleitoral paga
nas emissoras de rádio e tele-
visão, limitada somente no ho-
rário gratuito reservado aos
partidos políticos e seus candi-
datos, serve de paradigma de
sustentação quanto à impossi-
bilidade de vinculação de pu-
blicidade paga na internet,
tendo em vista a proximidade
e identidade entre os referi-
dos meios de comunicação so-
cial que atingem grande faixa
do contingente de eleitores
em nosso País.
Quanto à eventual aprova-

ção pelo Senado da permissão
para veiculação de propagan-
da paga na internet, deverá
ser acrescido um fator de fun-
damental importância que tra-
rá grandes dificuldades no con-
trole e fiscalização da propa-
ganda irregular, sobretudo de
modo coibir a ruptura do prin-

cípio constitucional da isono-
mia entre os candidatos, ali-
mentando a prática do abuso
do poder econômico. Servirá
de exemplo a propaganda edi-
tada em site através de prove-
dor instalado no exterior, de-
monstrando, assim, que resta-
rá prejudicada a imediata efi-
cácia na prestação da tutela ju-
risdicional em favor do candi-
dato atingido pela propaganda
ilícita ou contra o concorrente
beneficiário de tratamento pri-
vilegiado, mantida as demais
normas elencadas no art. 45,
da lei geral das eleições.
Em conclusão, nos breves

apontamentos trazidos, resta
evidente o obstáculo de ino-
var no atual regime jurídico
sobre a autorização legislati-
va de divulgação pelos candi-
datos, partidos políticos ou co-
ligações de propaganda eleito-
ral paga na internet. ●
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Está em tramitação no Con-
gresso Nacional um conjunto
demedidas para alterar a legis-
lação partidária e eleitoral, já
com vistas às eleições de 2010.
Do conjunto de boas novida-
des aprovadas pela Câmara
dos Deputados, temos especial-
mente a modernização das re-
gras atinentes à realização de
campanha eleitoral na rede
mundial de computadores, a in-
ternet.
A internet, por sua inserção

no cotidiano das pessoas e sua
importância cada vezmaior pa-
ra o compartilhamento de in-
formação e opinião, tornou-se
um meio imprescindível para
a realização do debate político
e da propaganda eleitoral.
Se a Câmara amplia o uso

da internet para as campa-
nhas eleitorais, o Senado inova
através de uma emenda autori-
zando a inserção de propagan-
da paga em portais de notícias
e provedores, utilizando-se, de

uma forma aproximada, os li-
mites já estabelecidos na Lei
9.504/97 para a propaganda
em jornais e revistas impres-
sos. Respeitadas vozes já se
manifestam contrariamente à
emenda do Senado, mas fica a
pergunta: por que não?
É preciso ter claro que a rea-

lização da propaganda eleito-
ral tem sofrido forte restrição
nas últimas alterações legislati-
vas e também por resoluções
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). É bem verdade que as
justificativas utilizadas para
restringir a propaganda são
sempre por causas justas, co-
mo o barateamento das campa-
nhas e a busca pela isonomia
entre os candidatos.
Todavia, é preciso conside-

rar que as eleições são o gran-
de ápice da vida democrática
do País. É um momento de in-
tenso debate acerca do futuro,
dos programas que serão prio-
rizados para os próximos
anos. É o momento em que os
governantes e candidatos cap-
tam os anseios e as repulsas
da população.

Se a propaganda eleitoral
perde as ruas, pelos motivos
acima explanados, é natural
que ela busque outros meios
para sua realização. Ora, nes-
se sentido, é bem-vinda toda
iniciativa que vise a dar maior
liberdade à propaganda eleito-
ral. E, se a internet é um ins-
trumento de enorme impor-
tância para difusão de comuni-
cação e opinião e se os portais
de órgãos de imprensa e de
provedores são as principais
formas de acesso à rede, qual
a razão de impedir a inserção
de propaganda paga em tais
páginas?
É preciso considerar que a

emenda do Senado prevê limi-
tações ao uso dessa espécie de
publicidade eleitoral na inter-
net, estabelecendo o tamanho
da inserção e a quantidade de
veiculação pelos candidatos, o
que reforça a convicção do
acerto da emenda apresenta-
da pela Casa ao projeto de alte-
rações das regras eleitorais. ●
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ClaquedeLindbergvoltaavaiar
Cabral,queésocorridoporLula

NÃO

Presidente passa pito em estudantes ligados à UNE e
prefeito diz que não irá mais a solenidades conjuntas

SIM

Webteráanúnciodepresidenciáveis
SUCESSÃO

Acordo para votar reforma estabelece, ainda, veto a criação ou aumento de programas sociais em ano eleitoral
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Apropagandapagana internet
será restrita aos candidatos à
Presidência e limitada aos por-
taisdenotícias.Acordoentre lí-
deresgovernistasedeoposição
estabeleceu ainda que progra-
mas sociais de governo não po-
derão ser criados nem amplia-
dos em ano eleitoral.
Notextoinicialmentepropos-

to, a publicidade paga poderia
serfeitaporqualquerdoscandi-
datosnaseleiçõesde2010. “São
maisde 20mil candidatos enão
há uma forma igualitária e iso-
nômica de tratar todos eles no
acesso à internet paga”, obser-
vou o líder do PT no Senado,
AloizioMercadante(SP).
Apropostafazpartedarefor-

ma eleitoral que deverá ser vo-
tada hoje pela manhã, em ses-
sãoconjunta, nasComissõesde

Constituição e Justiça (CCJ) e
de Ciência e Tecnologia (CCT)
e, à tarde, no plenário do Sena-
do.Os relatores da reforma são
Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
eMarcoMaciel (DEM-PE).
Pela proposta, os candidatos

à Presidência terão direito de
pôr propaganda paga na inter-
net nos três meses de campa-
nha eleitoral. Ao todo, serão 12
inserções (são 12 semanas de
campanha). O tamanho da pu-
blicidadeé limitadoaumoitavo
da teladocomputador.Arefor-
matambémproíbepinturasem
muros, fixaçãodecartazes, pla-
cas, inscrições e outdoors de
campanha. Fica permitido uso
de faixas (tipobanners)ecarta-
zes não-colantes, limitados ao
tamanhodequatrometrosqua-
drados.
Mercadante concordou com

a inclusão na reforma de artigo
que proíbe a propaganda insti-

tucional ou eleitoral de inaugu-
ração ou lançamento de pedra
fundamentalde obraspúblicas,
nos seis meses que antecedem
aseleições.Essaproibiçãoatin-
ge em cheio a campanha presi-
dencial daministra da Casa Ci-
vil, DilmaRousseff, que conduz
o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). “Na políti-
casocialnãopodehaveramplia-
ção de programas em ano de
eleições. É uma formade evitar
quepolíticassociaistenhamum
objetivopolíticoeeleitoral”,dis-
se Mercadante, que participou
dereuniãoparatentar chegara
um consenso sobre a reforma
eleitoral.

CASSAÇÃO
Um dos pontos sobre os quais
nãoháconsensoparaavotação
dehojeéodoprazoparaacassa-
ção de mandato de governado-
resquecometeramcrimeselei-

torais. A proposta dos senado-
res dá o prazo de um ano para
quea JustiçaEleitoral analise e
decida a cassação ou o cancela-
mento de registro de candida-
tos às eleiçõesmajoritárias.
Areformaeleitoralquedeve-

ráseraprovadahojepeloSena-
do altera ainda a proposta da
Câmara e acaba com o voto em
trânsitoparapresidentedaRe-
pública e o voto impresso. “É
inviável economicamente,
além de se ter um risco muito
grande de fraude com o voto
em trânsito”, justificouMerca-
dante, comoavaldosrelatores.
O texto do Senado mantém a
proposta da Câmara e permite
aschamadas“doaçõesocultas”
– as que são feitas aos partidos
e repassadas aos candidatos
evitando,dessaforma,queobe-
neficiadofique“carimbado”pe-
la contribuição de determina-
da empresa. ●POLÊMICA–Mercadanteapoiaprazomaiorpara julgarcassações
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Sob vaias, em uma solenida-
dedeentregadediplomasde
qualificação profissional pa-
rabeneficiáriosdoBolsa-Fa-
mília no Maracanãzinho, o
governador do Rio, Sérgio
CabralFilho (PMDB), foi on-
temdenovodefendidopubli-
camente pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
masacaboudesistindodedis-
cursar. Os apupos foram co-
mandadospor estudantes fi-
liados à União Nacional dos
Estudantes(UNE),mastive-
ram a adesão de parte ex-
pressiva da plateia, incluin-
domoradores deNova Igua-
çu, cujo prefeito, Lindberg
Farias (PT), que estava no
palco,querdisputarogover-
no contra Cabral em 2010.
Na chegada, o prefeito pe-

tista e o governador se cum-
primentaramcomfrieza.De-
poisdacerimônia,deexpres-
sãofechada,Lindbergsereti-
rouapressadamente,semfa-
lar com Lula, e declarou que
nãocomparecerámaisareu-
niõescomopresidenteeogo-
vernador juntos. “Não vou
maisanenhumeventodoLu-
lanoqualoCabralesteja.To-
da vez em que ele é vaiado,
coloca a culpa em mim”, de-
clarou o prefeito.

“Nãoépoliticamentenemso-
cialmente correto, por diver-
gências políticas, vir vaiar al-
guémnumasolenidadecomoes-
sa”, afirmou o presidente, em
discurso de improviso que cha-
mou de “conversa muito fran-
ca” e foi interpretado por al-
guns comoumabronca pública
no prefeito. “Daqui a pouco o
que a gente vê no jornal é que
alguém foi vaiado.”
Lula ressaltou a parceria do

governo com Cabral, um de
seus mais próximos aliados,
apesar das recentes divergên-
cias por causa das regras para

exploração do petróleo na ca-
mada do pré-sal. “Nunca o go-
verno encontrou um governa-
dor capaz de fazer a parceria
que estamos fazendo no Rio”,
elogiou o presidente.
Foiasegundavezemduasse-

manas em que Lula presenciou
vaias a Cabral em solenidade
com a presença de Lindberg. A
primeira, durante inauguração
deobrasdoProgramadeAcele-
ração do Crescimento (PAC),
emNovaIguaçu, ele tambémfi-
cou ao lado de Cabral, a quem

elogioupela “lealdade”.Naoca-
sião, o prefeito também foi acu-
sado de responsabilidade.
“Se fosse para mim, podiam

vaiar à vontade”, disse o presi-
dente. “A vaia faz parte da de-
mocracia e eu não me incomo-
do,mas é preciso compreender
o que é este momento para as
pessoas mais humildes deste
País”, insistiu.

COBRANÇA
Um assessor da Presidência
chegou a subir à arquibancada
ondeseconcentravamosmani-
festantes da UNE e pediu que
suspendessemas vaias.
“Não tem como controlar,

nãoé uma iniciativa sónossa.A
situaçãonoRioestácríticacom
relação à educação pública”,
disseodiretornacionaldedirei-
tos humanos da UNE, Rodrigo
Mondego, de 24 anos, aluno de
serviço social e de direito no
Rio.FiliadoaoPT,Mondegoga-
rantiunãoterligaçãocomLind-
berg. “Não sou do grupo dele e
nunca conversei com o Lind-
berg na vida”, afirmou.
Cabral, contrariado, comen-

tou as vaias com o presidente
LulaechegouacitarNovaIgua-
çu. Emdeterminadomomento,
olhou para trás, apontou para
Lindberg na frente de todos no
palcoedisse:“Elesvãoficarrou-
cos iguais a você.” O prefeito se
recupera de uma cirurgia nas
cordas vocais. ●
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Fala presidencial
foi interpretada
como bronca
pública no petista
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