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Processo : Recurso eleitoral 0600050-03.2020.6.17.0128
Recorrente : Partido Progressista (PP)
Recorrido : José Welliton de Melo Siqueira
Relator : Juiz Ruy Trezena Patu Júnior

Parecer 17.675/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/3.745/2020)

ELEITORAL.  PROPAGANDA  ELEITORAL  ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2020. RETIRADA DA PROPAGANDA. APLICAÇÃO
DE  MULTA.  CABIMENTO.  PINTURA  DE  MURO.  USO  DE
CORES DE PARTIDO. CONTEÚDO ELEITORAL. EFEITO DE
OUTDOOR.  MEIO  PROSCRITO  DE  PROPAGANDA
ELEITORAL. ILICITUDE EM PRÉ-CAMPANHA.
1. Para  caracterizar-se propaganda  eleitoral  antecipada,  basta
divulgar peça publicitária fora do período permitido. Ainda que
o pretenso candidato tenha removido a propaganda, mesmo que
em bem particular,  isso  não afasta a incidência de multa por
propaganda extemporânea (art. 36, § 3o, da Lei 9.504/1997).
2. É  possível  julgar  desde logo a  causa (art.  1.013,  § 3o,  I,  do
Código  de  Processo  Civil),  quando  se  deu  ao  interessado
oportunidade de defender-se e apresentar provas.
3. Divulgação de nome  de pré-candidato mediante pintura de
muro de grandes dimensões com cores de partido e veiculação
de mensagem de  cunho eleitoral,  com produção de  efeito  de
outdoor,  não está  autorizada  no art.  36-A da Lei  9.504/1997,
que visa a promover debate político, salutar para a democracia.
4. Para  garantir  igualdade  da  disputa,  é  ilícita  propaganda
eleitoral  que  gere efeito  de  outdoor  (art.  39,  § 8o,  da  Lei
9.504/1997).  Característica  de  propaganda  eleitoral  extrai-se
dos elementos que a compõem, nos quais se destacam o nome
do recorrido atrelado  a mensagem de natureza eleitoral,  com
uso das cores de partido e da arte utilizada em redes sociais.
5. Caracteriza-se  ilícito  eleitoral  quando  a  veiculação  da
propaganda ocorre por formas proscritas  no período oficial de
propaganda. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
6. Parecer por provimento do recurso.

1 RELATÓRIO

1. Cuida-se  de  recurso  eleitoral  contra  sentença  da  128a Zona  Eleitoral.  Esta
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analisou pedido em representação proposta pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em face
de JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA, atual vereador no Município de Ibimirim (PE),
em que se pleiteava condenação do representado por propaganda eleitoral antecipada
por pintura em muro com a cor do partido e com mensagem de cunho eleitoral, que
gerou efeito de outdoor. O juízo eleitoral extinguiu o processo sem resolução de mérito
por falta de interesse processual, porquanto a pintura fora removida antes mesmo da
propositura da ação.

2. Segundo o recorrente, a partir do momento em que a pintura foi feita até  sua
retirada, a conduta ilícita foi  consumada, pois o recorrido,  ao pintar com cores do
partido a frase “Espaço Popular Democrático – WELLITON” em um muro de tamanho
gigantesco,  realizou  propaganda  eleitoral  antecipada.  Alega  que  a  retirada  da
propaganda  não  afasta  aplicação  de  multa,  pois  uma  das  consequências  de
propaganda  antecipada,  além  da  retirada,  é  a  sanção  pecuniária.  Defende  haver
interesse processual em ver fixada multa, razão pela qual requer reforma da sentença
para determinar prosseguimento do processo e reconhecimento do ilícito eleitoral.

3. Nas contrarrazões, o recorrido defende manutenção da sentença,  pois o art. 37,
§ 2o, da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997) não prevê multa para
propaganda irregular em bens particulares, de modo que a  súmula 48 do Tribunal
Superior Eleitoral não incide e colaciona julgados do TSE. Sustenta que a pintura já foi
retirada e não cabe falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto a pintura se
referia ao recorrido como vereador e não como pré-candidato a prefeito  nem  fazia
menção ao pleito de 2020.

4. É o relatório.

2 DISCUSSÃO

5. O recurso é tempestivo,  pois o recorrente foi  intimado da sentença em 16 de
julho de 2020 (Diário da Justiça eletrônico 142) e a interposição ocorreu no mesmo
dia, ou seja, no prazo do art. 22 da Resolução 23.608, de 18 de dezembro de 2019, do
Tribunal Superior Eleitoral.1

6. O art. 36,  caput, da Lei de  Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997) é
claro ao estabelecer que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto  do  ano  da  eleição”.2 Caso  se  realize  antes  desse  período,  configura-se
propaganda  eleitoral  antecipada,  e  os  agentes  responsáveis  por  sua  criação  e

1 “Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos  autos  da  representação,  no  PJe,  no  prazo  de  1  (um)  dia,  assegurado  ao  recorrido  o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
9.504/1997, art. 96, § 8o).”

2 Com promulgação da Emenda Constitucional 107, que alterou a data das eleições, a propaganda
eleitoral passou a ser permitida a partir de 27 de setembro de 2020.
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divulgação,  bem  como  o  beneficiário,  quando  demonstrado  prévio  conhecimento,
estão sujeitos à multa prevista no art. 36, § 3o, da lei.

7. Para caracterizar o ilícito eleitoral, basta que se tenha divulgado propaganda fora
do período permitido, a ensejar sanção dos envolvidos e retirada da publicidade.

8. No  caso,  apontou-se  realização  de  pintura  em  um  enorme  muro  próximo  à
residência do representado com a seguinte frase de natureza eleitoral “Espaço Popular
Democrático –  WELLITON”. A pintura  fez-se  com as cores do partido e em tamanho
que gerou efeito de outdoor, conforme fazem prova as fotografias e publicações em
redes sociais acostadas pelo representante, uma delas  extraída do perfil do próprio
pré-candidato na rede social Instagram.

9. Conquanto o juízo eleitoral haja fundamentado a extinção do processo no fato de
a pintura do muro ter sido retirada antes da propositura da ação,  assiste razão ao
recorrente ao afirmar que, além da retirada da propaganda, há interesse processual na
punição da infração.

10. Não deve prosperar fundamentação do recorrido e do juízo  eleitoral de que a
retirada da propaganda irregular afastaria aplicação de multa. No caso de propaganda
eleitoral  antecipada,  incide  multa  quando  comprovada  sua  prática  e  prévio
conhecimento  pelo  beneficiário,  independentemente  de  remoção  da  peça
publicitária.

11. O art.  37,  § 2o,  da Lei  de  Eleições,  na redação dada pela Lei  13.488, de 6 de
outubro de 2017, não previu multa  em caso de propaganda ilícita realizada em bem
particular,  mas se  trata  de  propaganda realizada em período oficial  de  campanha,
diferente deste caso, que aborda extemporaneidade da publicidade.

12. A finalidade da multa é exatamente punir e evitar reincidência do ato ilícito, cuja
prática fere o princípio da isonomia no pleito eleitoral. Nesse sentido,  pondera  JOSÉ

JAIRO GOMES:3 

A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da elei-
ção até o dia do pleito, durante, pois, o período eleitoral (LE, art. 36, caput). Nessa
oportunidade, o candidato já terá sido escolhido na convenção e seu pedido de re-
gistro já deverá ter sido requerido à Justiça Eleitoral, pois o prazo para a prática
desse ato encerra-se às 19 horas do dia 15 de agosto.
Se realizada fora desse período, qualifica-se a propaganda como extemporânea ou
antecipada, caso em que sujeita os agentes responsáveis pela sua criação e divulga-
ção, bem como o beneficiário (quando demonstrado seu prévio conhecimento) à
sanção pecuniária prevista no art. 36, § 3o, da LE.
Por promover a atração ou captação antecipada de votos, a publicidade em apreço
fere a igualdade de oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o
que desequilibra as campanhas.

3 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral essencial. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 149.
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13. O recorrente trouxe provas de que a propaganda eleitoral aconteceu, de modo
que, durante o tempo em que a pintura esteve exposta, configurou-se o ilícito eleitoral,
o que é suficiente para ensejar aplicação de multa.

14. É possível julgar desde logo a causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código
de Processo Civil,4 pois o processo está “em condições de imediato julgamento” (a
chamada “teoria da causa madura”), sobretudo porque aos interessados já foi dada
oportunidade de defender-se e apresentar provas.

15. Os  fatos  são  incontroversos.  O  pré-candidato  a  prefeito  do  Município  de
Ibimirim (PE), JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA, pintou, fez pintar ou consentiu com
pintura de muro, nas cores de partido, que continha mensagem de cunho eleitoral e
que gerou efeito de outdoor, consoante comprovam as imagens a seguir:

4 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art. 485; [...]”.
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16. Pintura de muro nas cores de partido, com veiculação de mensagem eleitoral e
com efeito de outdoor é fato jurídico que deve ser interpretado à luz dos métodos de
hermenêutica jurídica, com a finalidade de aferir sua compatibilidade com a legislação
em geral e com a eleitoral, em particular.

17. O  Direito  Eleitoral  rege-se  por  diversos  princípios,  muitos  previstos  na
Constituição da República. As normas eleitorais, como as normas jurídicas em geral,
não devem ser interpretadas de forma isolada, mas em consonância, entre outros, com
o princípio da igualdade e com o art. 14, § 9o, da Constituição da República, que busca
prevenir e reprimir abuso de poder econômico.5

18. Interpretar uma norma significa buscar seu alcance, conteúdo e significado, com

5 “Art. 14 [...]
§ 9o Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a  fim  de  proteger  a  probidade  administrativa,  a  moralidade  para  exercício  de  mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência  do  poder  econômico  ou  o  abuso  do  exercício  de  função,  cargo  ou  emprego  na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão no 4,
de 1994)”.
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a finalidade de decidir caso concreto. Para tanto, a hermenêutica jurídica desenvolveu
diversos  métodos  de  interpretação.  Segundo  PAULO BONAVIDES,  a  interpretação
sistemática considera “a norma como parte de um sistema – a ordem jurídica, que
compõe um todo ou unidade objetiva,  única a emprestar-lhe o verdadeiro sentido,
impossível de obter-se se a considerássemos insulada, individualizada, fora, portanto,
do contexto das leis e das conexões lógicas do sistema.”6

19. O  princípio  da  isonomia  no  Direito  Eleitoral  visa  a  garantir  igualdade  entre
candidatas e candidatos na disputa eleitoral, para preservar equilíbrio e permitir as
mesmas  oportunidades,  a  fim  de  evitar  que  aqueles  com maior  fôlego  econômico
sejam  beneficiados  (ou,  mais  realisticamente,  ao  menos  diminuir  os  benefícios
decorrentes dessa desigualdade). Prática de conduta ilícita promove disputa desigual
entre candidatas e candidatos, ferindo o princípio constitucional da isonomia. Seria
ingênuo e irrealista negar o enorme prejuízo causado àqueles candidatos e candidatas
que não disponham dos mesmos recursos econômicos e políticos para promover-se.

20. Além disso,  o  art.  14,  § 9o,  da  Constituição  da  República  prevê  edição  de  lei
complementar  para  proteger  a  normalidade  e  a  legitimidade  das  eleições  contra  a
influência do abuso do poder econômico e político. O dispositivo deve ser interpretado
de forma a dar efetividade ao mandamento constitucional de proteção à “normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico.”

21. Com vistas a garantir o princípio da igualdade, somente a partir do registro da
candidatura  podem  candidatos  realizar  gastos.  Consectário  lógico  da  regra  é  que
pretensos  candidatos  não  poderão  realizar,  de  forma  lícita,  despesas  com  atos  de
pré-campanha, pois elas passariam ao largo do controle estatal, sem fontes e valores
conhecidos  do  sistema de Justiça  Eleitoral,  totalmente  clandestinas  em relação ao
subsistema normativo aplicável às prestações de contas de campanhas eleitorais.

22. Coerente com o sistema, o art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de
setembro  de  1997),  em seus  incisos  permissivos,  indica  as  balizas  em que  admite
exposição de pré-candidato sem previsão de gastos pelo interessado.

23. A  partir da alteração da Lei 9.504/1997 pela Lei 13.165, de 29 de setembro de
2015,  houve  flexibilização  das  normas  relativas  à  propaganda eleitoral  antecipada,
devido à introdução do art. 36-A:

Art. 36-A. Não  configuram  propaganda  eleitoral  antecipada,  desde  que  não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei no 13.165, de 2015)
I –  a  participação  de  filiados  a  partidos  políticos  ou  de  pré-candidatos  em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive  com a exposição de plataformas e  projetos políticos,  observado pelas

6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 455.
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emissoras  de  rádio  e  de  televisão  o  dever  de  conferir  tratamento  isonômico;
(Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas  dos  partidos  políticos,  para  tratar  da  organização  dos  processos
eleitorais,  discussão  de  políticas  públicas,  planos  de  governo  ou  alianças
partidárias  visando  às  eleições,  podendo  tais  atividades  ser  divulgadas  pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei no 12.891,
de 2013)
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva  distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei no 13.165,
de 2015)
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015)
VI  – a  realização,  a  expensas  de  partido político,  de  reuniões  de iniciativa  da
sociedade civil,  de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer  localidade,  para  divulgar  ideias,  objetivos  e  propostas  partidárias.
(Incluído pela Lei no 13.165, de 2015
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei no 13.488, de 2017) [...]

24. O objetivo da norma foi ampliar o debate político, salutar e necessário para a
democracia.  Divulgar  nome  de  pré-candidato  mediante  pintura  de  muro
enorme  com  cores  do  partido  e  veiculação  de  mensagem  de  cunho
eleitoral  (“Espaço Popular Democrático –  WELLITON”),  com produção de  efeito
de outdoor, não está abrigada pelo art. 36-A da Lei 9.504/1997, que visa a promover
debate político, salutar para a democracia. 

25. O legislador proibiu, no art. 37, § 2o, da Lei 9.504/1997,7 propaganda eleitoral em
bens públicos e particulares, exceto por meio de bandeiras ao longo de vias públicas e
adesivos plásticos de até meio metro quadrado em automóveis, caminhões, bicicletas,
motocicletas e janelas residenciais. Também vedou propaganda por outdoor no art.
39, § 8o, da Lei 9.504/1997,8 em razão do grande alcance da propaganda e de seu alto
custo, o que obstaculiza a garantia de igualdade da disputa.

7 “Art. 37 […]
§ 2o Não é permitida a  veiculação de material  de propaganda eleitoral  em bens públicos  ou
particulares, exceto de: 
I –  bandeiras  ao  longo  de  vias  públicas,  desde  que  móveis  e  que  não  dificultem  o  bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; 
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m² ([…])”.

8 “Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia. [...]
§ 6o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa  responsável,  os  partidos,  as  coligações  e  os  candidatos  à  imediata  retirada  da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 ([...]) a R$ 15.000,00
([...]).”
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26. Realização  de  gastos  em  período  de  pré-campanha  para  realizar  pintura  de
grandes dimensões também afronta as normas eleitorais, pois, nesse período, não se
tem  controle  e  fiscalização  das  despesas  de  pré-candidatos  para  apurar  sua
regularidade.

27. Interpretação sistemática da lei leva a outra conclusão: não se podem admitir
atos  de  promoção  pessoal  por  publicidade  vedados  pela  legislação  no  período
permitido  de  propaganda  eleitoral,  ou  seja,  tais  atos  devem  seguir  as  regras  da
propaganda.

28. Entendimento  contrário  levaria  à  seguinte  absurda  situação  hipotética:  um
pretenso  candidato  arrecada  recursos  de  pessoas  jurídicas  (o  que  é  vedado  pela
legislação), confecciona diversos outdoors, sem pedido expresso de voto, e expõe-nos
até  26 de setembro (início da propaganda eleitoral válida). Espalha faixas em postes
públicos e arremessa panfletos (“santinhos”) nas vias públicas. Seriam esses atos de
pré-campanha  lícitos  somente  porque  não  conteriam  pedido  explícito  de  voto?
Evidentemente, não.

29. As mesmas razões que levaram a lei a proibir determinados meios de exposição
de  candidatos  no  período  eleitoral  encontram-se  presentes  no  período  de
pré-campanha: abuso de poder econômico na veiculação de outdoors; deterioração e
uso indevido de bens públicos; poluição ambiental; mobilidade urbana etc.

30. Nas eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) debruçou-se sobre o
tema  e  fixou  precedentes  úteis  para  orientar  futuros  julgamentos,  como  o  deste
recurso.

31. Ao  julgar  o  processo  0600227-31.2018.6.17.0000,  o  TSE  deu  provimento  a
recurso especial interposto por esta Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco
(PRE/PE). Entendeu que “a jurisprudência do TSE se orientou no sentido de que, a
despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato
ou  a  divulgação  de  plataformas  de  campanha  ou  planos  de  governo,  resta
caracterizado o ilícito eleitoral  quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda.”
Eis a ementa do julgado:9

ELEIÇÕES  2018.  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.  ATOS  DE
PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS.
MEIO  INIDÔNEO.  INTERPRETAÇÃO  LÓGICA  DO  SISTEMA  ELEITORAL.
APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL
AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM
PARA  A  CIÊNCIA  DO  CANDIDATO  SOBRE  AS  PROPAGANDAS.  RECURSO
PROVIDO.

9 Tribunal  Superior  Eleitoral.  Recurso  especial  eleitoral  0600227-31.2018.6.17.0000.  Relator:
Ministro EDSON FACHIN. Diário da Justiça eletrônico 123, 1o jul. 2019, p. 215. Sem destaque no
original.
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1. A  realização  de  propaganda,  quando  desacompanhada  de  pedido  explícito  e
direto de votos, não enseja irregularidade per se.
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a
realização de atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio
impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio
entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em virtude de
majorada  exposição  em  razão  do  uso  desmedido  de  meios  de  comunicação
vedados no período crítico.
3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato  ou a  divulgação  de  plataformas  de  campanha  ou planos  de  governo,
resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação
se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em
diversos  Municípios  e  de  expressa  menção  ao  nome  do  candidato  permitem
concluir a sua ciência dos atos de pré-campanha, conforme exigência do art. 36,
§ 3o, da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa
ao  art.  39,  § 8o,  da  Lei  no 9.504/97  e  desafia  a  imposição  da  multa,
independentemente da existência de pedido explícito de voto.
6. Recurso especial eleitoral provido.
Acordam  os  ministros  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  por  maioria,  em  dar
provimento ao recurso especial eleitoral, reconhecendo a ilicitude da realização de
atos de pré-campanha em meios proibidos para a prática de atos de campanha
eleitoral,  em  razão  da  utilização  de  outdoors,  para  impor  multa  a  MANOEL

JERÔNIMO DE MELO NETO, nos termos do voto do relator.

32. O TSE julgou caso semelhante ao dar provimento a recurso especial  também
interposto pela PRE/PE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO  POR  PROPAGANDA  EXTEMPORÂNEA.  MENSAGEM  EM
LETREIRO  LUMINOSO.  EFEITO  DE  OUTDOOR.  CONFIGURAÇÃO  DO
ILÍCITO. USO DE MEIO PROSCRITO.
1. O tribunal de origem entendeu que a divulgação de mensagem eletrônica com o
nome de pré-candidato em letreiro luminoso não configura propaganda eleitoral
antecipada, nos termos do art. 36-A, caput e § 2o, da Lei 9.504/97.
2. Este  Tribunal  Superior,  ao  analisar  o  Agravo  Regimental  em  Agravo  de
Instrumento no 9-34/SP, rel. Ministro TARCÍSIO VIEIRA DE CARVALHO, fixou alguns
critérios para identificação de observância dos limites legais para propaganda no
período pré-eleitoral, a saber:
(a) “o  pedido  explícito  de  votos,  entendido  em  termos  estritos,  caracteriza  a
realização  de  propaganda  antecipada  irregular,  independentemente  da  forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos”;
(b) “os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo  direta  ou  indiretamente  relacionados  com  a  disputa,  consistem  em
indiferentes  eleitorais,  situando-se,  portanto,  fora  da  alçada  desta  Justiça
Especializada”;
(c) “o  uso  de  elementos  classicamente  reconhecidos  como  caracterizadores  de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
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irregularidade per se”; e
(d) “todavia, a opção de pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato,  assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo,  acarreta,  sobretudo,  quando  a  forma  de  manifestação  possua  uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:
(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda (outdoor, brindes, etc.); e
(iii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
3. À  luz  dos  critérios  fixados  por  este  Tribunal  quando  do  exame  do  Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento no 9-34/SP, a realização de propaganda,
quando  desacompanhada  de  pedido  explícito  e  direto  de  votos,  não  enseja
irregularidade  per  se.  Todavia,  resta  caracterizado  o  ilícito  eleitoral  quando  o
veículo  de  manifestação  se  dá  pela  utilização  de  formas  proscritas  durante  o
período oficial  de propaganda,  como se depreende no caso ora analisado, cujo
meio utilizado consistiu em letreiro luminoso, com efeito de outdoor.
Agravo Regimental  provido,  a fim de dar  provimento ao recurso especial,  com
aplicação de multa à representada.10

33. Conforme orientação desses precedentes do TSE, publicidade realizada por meio
vedado no período oficial de propaganda eleitoral caracteriza ilícito de propaganda
antecipada.

34. O  representado  realizou  propaganda  eleitoral  antecipada  em  meio  não
permitido: pintura de muro e que gerou efeito de outdoor.

35. A natureza de propaganda eleitoral extrai-se dos elementos que a compõem, nos
quais se destacam o nome do recorrido atrelado à mensagem de natureza eleitoral,
com uso das cores do partido e da arte utilizada nas redes sociais. Além disso, imagens
do muro pintado foram veiculadas em redes sociais, em uma das quais é possível ver
comentário  do recorrido,  por meio de uma imagem animada, que dizia: “Victory!”
(“vitória”,  em  inglês).  Imagem  do  muro  também  foi  divulgada  em  montagem
publicada  em perfil  na rede social  Instagram do representado, conforme prova nos
autos. Depreende-se a finalidade de divulgar nome e imagem do pré-candidato entre
os eleitores diante do pleito que se aproxima.

36. É  evidente  que  o  recorrido  buscou,  de  modo  prematuro,  impulsionar  sua
potencial  candidatura  no  pleito  de  2020,  o  que  configura  propaganda  eleitoral
antecipada.

37. Diferentemente do que aduz o recorrido, alusão à candidatura e pedido de voto
são  prescindíveis  para  configurar  propaganda  antecipada,  quando  o  potencial
candidato busca mecanismos indiretos, com maior ou menor grau de sutileza, para
incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocupar cargo eletivo.

38. A  pintura  do  muro  nas  cores  do  partido  e  com  a  mensagem  veiculada  pelo
recorrido ou com seu consentimento comprova que tinha consciência da divulgação de

10 TSE. REspe 0600337-30.2018.6.17.0000. Rel.: Min. ADMAR GONZAGA. DJe 212, 4 nov. 2019, p. 59.
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seu nome, o que traz vantagens ao pré-candidato nas eleições.

39. O recorrido alcançou significativa visibilidade entre seus potenciais eleitores, em
razão  da  própria  natureza  da  pintura,  cuja  disposição  em  muro  em
tamanho  gigantesco  gerou efeito de outdoor. Enquanto  transitaram  pelo
local  do  muro,  os  cidadãos  que  ali  passaram  ficaram submetidos  à  absorção,
paulatina e inconsciente, da mensagem eleitoral nele contida.

40. Em razão de  ser  conduta  proibida,  o  ato  ilícito  cometido pelo  recorrido  tem
penalidade  prevista  na  legislação  eleitoral.  Ainda  que  o  pretenso  candidato  tenha
removido a propaganda, mesmo que realizada em bem particular, tal fato não afasta
incidência da multa por propaganda extemporânea, cuja previsão está no art. 36, §  3o,
da Lei 9.504/1997.

3 CONCLUSÃO

41. Ante o exposto, posiciona-se o Ministério Público Eleitoral  por  provimento do
recurso, para o fim de julgar procedente a representação e aplicar multa ao recorrido.

Recife (PE), 5 de agosto de 2020.

[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA
Procurador Regional Eleitoral
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