
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

RECOMENDAÇÃO Nº 004/2018 – PRE/MT

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE

MATO GROSSO, por intermédio de sua Procuradora Regional Eleitoral, no exercício

de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e

129 da Constituição Federal de 1988, no artigo 77 da Lei Complementar n.º 75, de 20

de maio de 1993, bem como à luz do artigo 24, inciso VIII, c/c artigo 27, § 3º, ambos do

Código  Eleitoral,  resolve  expedir  a  presente  RECOMENDAÇÃO nos  seguintes

termos:

CONSIDERANDO que  o  art.  36,  da  Lei  n.  9.504/97,  proíbe  qualquer

propaganda eleitoral antes de  16 de agosto  do ano da eleição, prevendo multa de R$

5.000,00 a R$ 25.000,00 para o seu descumprimento;

CONSIDERANDO que tal limite cronológico previsto pela legislação brasileira

visa  garantir  que  os  pré-candidatos  detenham  um  mesmo  prazo  para  realizar  as

atividades de captação de voto, além de visar a mitigação dos efeitos da assimetria dos

recursos econômicos na viabilidade das campanhas, combatendo a influência do poder

econômico sobre o resultado dos pleitos;  

CONSIDERANDO que constitui  propaganda eleitoral antecipada não só o

pedido  direto  de  votos,  mas  também  a  proscrição  de  expressões  semanticamente

similares ao pedido explícito do voto, porquanto certamente compreendidas pela norma,

independentemente  da  forma  utilizada  ou  da  existência  de  dispêndio  de  recursos,

conforme  registrou  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  ao  julgar  o  AgR-AI  nº  9-

24.2016.6.26.0242, em 26 de junho de 2018;

CONSIDERANDO que  o  art.  36-A  permite  a  livre  manifestação  do
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pensamento, ainda que consista em divulgação de pré-candidatura, em exaltação das

qualidades  pessoais  e  profissionais  do  pré-candidato  e  em  menção  às  ações

empreendidas  pelo  pré-candidato  e  aos  seus  projetos  e  programas  a  implantar  caso

eleito;

CONSIDERANDO que o mesmo art. 36-A, quando combinado com o art. 22-

A, da mesma lei, pressupõe que a divulgação daquelas informações se dê no contexto do

desejável debate político,  sem implicar ônus para o partido, para o pré-candidato ou

para o próprio veículo de comunicação, já que a lei só permite a arrecadação e o gasto

de campanha após o registro da candidatura, a obtenção do CNPJ, a abertura da conta

bancária e a emissão de recibo eleitoral, o que se dará somente a partir de 16 de agosto

do presente ano;

CONSIDERANDO ao enfrentar o tema dos gastos em pré-campanha o TSE,

em apertada votação, entendeu que inexistiria fundamento legal ou razão lógica para

que se repute absolutamente proscrito o uso de adesivos e materiais impressos durante

o período de pré-campanha eleitoral, mas que, por outro lado, “a realização de gastos,

conquanto não esteja, de antemão, condenada, pode (e deve) ser coibida, sempre

que  as  manifestações  comunicativas  assumam  dimensões  extraordinárias  ou

contornos abusivos; (AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242)”  

CONSIDERANDO,  portanto,  que  qualquer  matéria  onerosa/paga,

especialmente anúncio que não se revele como mera opinião do editor, do apresentador,

do  comentarista,  do  entrevistado,  etc.,  em  favor  de  pré-candidatos  ou

partidos/coligações, especialmente quando reiterada, divulgada por longo período e com

grande alcance poderá implicar em infração à lei; 

CONSIDERANDO  que  a  radiodifusão  –  como  concessão  pública  –  tem

vedação expressa ao tratamento privilegiado a candidatos e partidos, devendo, inclusive,

conferir isonomia de oportunidades em programas e entrevistas com estes, do que se
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conclui  não estar  a  emissora autorizada,  mesmo que disfarçadamente,  a  fazer  típica

propaganda eleitoral (diferente de emitir a tão só opinião favorável ou contrária), ao

ponto  de  promover-lhes  a  candidatura,  porque  tal  conduta  abusiva  pode  assumir

gravidade suficiente a afetar a normalidade e legitimidade das eleições;

CONSIDERANDO que  o  art.  36-A,  da  mesma  Lei  n.  9.504/97,  enumera

taxativamente  situações  que  não  caracterizam  propaganda  antecipada  (entrevistas,

debates e encontros no rádio e na TV, desde que dado tratamento isonômico a todos os

pré-candidatos, e debate político que expresse tão somente a opinião), pelo que continua

sendo proibida a propaganda eleitoral no rádio e na TV, fora do horário eleitoral gratuito

a ser distribuído pela Justiça Eleitoral oportunamente;

CONSIDERANDO que a suspensão de eficácia de parte do art. 45, III, da Lei

n. 9.504/97, pelo STF, não autoriza as emissoras de rádio e TV, na sua programação

normal e noticiários, a emitir opinião favorável ou contrária a candidatos ao ponto de

promover-lhes a candidatura, porque tal conduta abusiva assumiria gravidade suficiente

a afetar a normalidade e legitimidade das eleições;

CONSIDERANDO que a liberdade de imprensa, como garantia constitucional,

sofre  limitações  decorrentes  do  princípio  também  constitucional  da  igualdade  de

oportunidades no processo eleitoral, de forma que é vedado às emissoras de rádio e TV

assumir a propaganda eleitoral de partidos e candidatos;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral, na defesa do regime

democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para

que se evitem os atos viciosos das eleições – como os aqui indicados – e se produzam

resultados eleitorais legítimos;

CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento

de orientação que visa a evitar o cometimento do ilícito e a imposição de sanções,
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muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;

Recomenda ao(à) Sr(a). Diretor(a)-Geral desta Rádio, Televisão ou Jornal:

1) que,  na  sua  programação  normal  ou  noticiários,  se  abstenha  da

divulgação de qualquer propaganda eleitoral de pré ou possíveis candidatos

ou  partidos  políticos,  assim  compreendidas  não  só  as  propagandas  com

pedidos de “vote em mim”, mas também aquelas em que haja a proscrição de

expressões semanticamente similares;

2) que,  na  sua  programação  normal  ou  noticiários,  se  limite  a  noticiar

eventuais  pré-candidaturas  e  a  fazer  referência  a  qualidades  ou  defeitos

pessoais e/ou profissionais dos concorrentes e às ações por eles empreendidas

e a empreender, sem extrapolar o limite da garantia constitucional de liberdade

de imprensa e fazer típica propaganda eleitoral, que pode caracterizar abuso de

poder, ferindo o princípio da isonomia no processo eleitoral;

3) que  os  programas  e  entrevistas  com  pré  ou  candidatos  e  partidos

observem rigorosamente o tratamento isonômico, desde o convite dirigido a

todos, até a formatação, a duração e o conteúdo do programa ou entrevista;

4) que  todos  os  seus  locutores,  apresentadores  e  comentaristas  sejam

cientificados a também adotarem tais cautelas;

Lembra,  por  oportuno,  que  a  inobservância  das  mencionadas  vedações  sujeita  o

infrator, pessoa física ou jurídica, à pena pecuniária de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00 (art.

36, § 3º, da Lei n. 9.504/97), à inelegibilidade do agente/pessoa física do abuso e à

cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (arts 1º, I, “d”, e 22, XIV,

da LC n. 64/90). 
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Solicita, devolver à Procuradoria Regional Eleitoral,  em cinco (05) dias, cópia desta

recomendação com o “ciente”  de  todos  os  seus  apresentadores  ou comentaristas  de

programa ou noticiário.

Cuiabá, 05 de julho de 2018.

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora Regional Eleitoral
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