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ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2020. DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL
PARA COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. DIVULGAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
DIVULGAÇÃO
DE
ATOS
PARLAMENTARES. CONTEÚDO PROPAGANDÍSTICO. ART.
36-A DA LEI 9.504/1997.
1. Distribuição de máscaras e álcool e correspondente
divulgação em rede social não está ao abrigo das permissões do
art. 36-A da Lei 9.504/1997, que visa a promover debate
político, salutar para a democracia.
2. É ilícita propaganda eleitoral mediante distribuição de bens
que proporcionem vantagem a eleitores (art. 39, § 6 o, da Lei
9.504/1997), a fim de garantir igualdade na disputa dos cargos
providos por eleições.
3. Caracteriza-se ilícito eleitoral quando a veiculação se dá por
utilização de formas proscritas no período oficial de propaganda
eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Divulgação de ações parlamentares constitui ato lícito no
período de pré-campanha (art. 36-A, IV, da Lei 9.504/1997), mas
a permissão da norma não pode representar álibi para divulgar
ações de parlamentares de modo tipicamente propagandístico,
voltado para convencimento do eleitorado, ainda que subliminar.
5. Parecer por não provimento do recurso.

1 RELATÓRIO
1.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 128 a Zona Eleitoral
(documento 2761281). Esta julgou procedente pedido em representação proposta pela
comissão provisória do partido PROGRESSISTAS em face de SANDRA SILVA DE CARVALHO,
que se apresenta como SANDRA CARVALHO, vereadora e pré-candidata nas eleições do
Município de Ibimirim (PE), por propaganda eleitoral antecipada devido a
cwbycxe7qfdboopw9frvg4g.odt/JCFJ
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distribuição de máscaras e álcool a 70º e correspondente divulgação em rede social.
2.
A recorrente argumenta que o Município de Ibimirim, como todo o planeta,
passa por momento de crise, por conta da pandemia de covid-19, causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2, HcoV-19 ou 2019-nCoV). Nesse cenário, dirigiu-se a uma
agência lotérica e distribuiu máscaras e álcool a 70º para quem estava na fila, mas não
distribuiu folheto, não há faixa nem cor de partido, não fez pedido explícito de votos
em publicação em uma rede social nem ao menos menção a pretensa candidatura;
portanto, não há características de propaganda eleitoral extemporânea. Afirma que
apenas exerceu seu papel de vereadora, pois entregou máscaras e álcool a 70º à
população e divulgou em uma rede social esse ato parlamentar, o que, de acordo com o
art. 36-A, IV, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), é permitido.
Aduz que não incorreu em propaganda eleitoral irregular, pois não houve pedido de
votos nem indicou pretensão a candidatura.
3.
O recorrido, em contrarrazões, alega que: (a) o conjunto probatório anexado aos
autos é suficiente para evidenciar propaganda eleitoral antecipada por parte da
representada, pois ela, como pré-candidata, burlou a legislação eleitoral mascarando
suposta propaganda ao cargo de vereadora; (b) a recorrente utilizou “o cargo de vereadora
para promoção pessoal em período vedado, bem como, de doações de kits provenientes de
recursos públicos”; (c) a publicação do fato em rede social resultou em vários
compartilhamentos, curtidas e comentários, não havendo como dimensionar o tamanho
da quebra da isonomia eleitoral.
4.

É o relatório.

2 DISCUSSÃO
5.
O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 27 de julho de 2020
(Diário da Justiça eletrônico 148), e a interposição ocorreu no mesmo dia, no prazo
do art. 22 da Resolução 23.608, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior
Eleitoral.1
6.
Os fatos são incontroversos. A vereadora e pré-candidata às eleições municipais
de Ibimirim (PE), SANDRA SILVA DE CARVALHO, que se apresenta como SANDRA
CARVALHO, distribuiu máscaras e álcool a 70º à população do município e divulgou sua
ação em rede social, conforme demonstram as imagens a seguir:

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).”
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7.
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.2
2

“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 n o 4,
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8.
Interpretar uma norma significa buscar seu alcance, conteúdo e significado, com
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.” 3
9.
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.
10. Além disso, o art. 14, § 9 o, 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.”
11. 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.
12. 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.

De acordo com o art. 36-A, I, IV e V, da Lei 9.504/1997, são atos
de pré-campanha permitidos, desde que não haja pedido expresso de
votos: (a) “participação de filiados a partidos políticos ou de précandidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o
dever de conferir tratamento isonômico”; (b) “divulgação de atos de
parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de
votos”; (c) “divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
13.

de 1994)”.
3

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 455.
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políticas, inclusive nas redes sociais”.
14. Divulgação de atos parlamentares, como se vê, é uma das exceções previstas no
dispositivo, e a recorrente alega que a conduta está amparada pela norma.
15. É inquestionável que a situação de pandemia de covid-19, causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2, HcoV-19 ou 2019-nCoV), exige dos poderes públicos um
conjunto de ações concretas, tanto para informar a população acerca dos cuidados de
prevenção contra o vírus, quanto para auxiliá-la materialmente, com doações como as
realizadas no caso.
16. Contudo, promoção de pré-candidata mediante distribuição de
máscaras e álcool a 70º e correspondente divulgação em rede social não
está ao abrigo das permissões do art. 36-A da Lei 9.504/1997, que visa a promover
debate político, salutar para a democracia.
17. 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.

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 15 de agosto
(início da propaganda eleitoral válida)4. 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.
18.

19. 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 no uso de meios como veiculação de
outdoors; deterioração e uso indevido de bens públicos; poluição ambiental; prejuízos
à mobilidade urbana etc.
20. O legislador proibiu propaganda eleitoral por distribuição de bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, no art. 39, § 6 o, da Lei
9.504/1997,5 ou seja, para garantir igualdade da disputa eleitoral, não podem ser
oferecidos tais bens:
4

Devido à promulgação da Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020, que adiou as
eleições municiais de 2020, o prazo para início da propaganda eleitoral passou a ser 27 de
setembro de 2020 (art. 1o, § 1o, IV).

5

“Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia. [...]
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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 na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros,
bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. [...]

21. 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. 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) e 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:6
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.
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, §
§ 6o É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato,
ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.”
6

TSE. 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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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.

22. Conforme orientação assentada pelo TSE, publicidade realizada por meio vedado
no período oficial de propaganda eleitoral caracteriza ilícito de propaganda antecipada.
23. Sob o argumento de se tratar de mero ato de parlamentar, não pode ser aceito todo
gênero de divulgação. A se acatar a tese, a corrida eleitoral corre o risco de tornar-se
espetacularização da atividade dos parlamentares. Imagine-se o que não se pode fazer,
no que diz respeito à forma de apresentação, para divulgar atos parlamentares.
24. A exceção da norma não pode representar álibi para divulgar ações de
parlamentares de modo tipicamente propagandístico, voltado para convencimento do
eleitorado, ainda que subliminar. Em outras palavras, não se pode abusar do direito
previsto na norma e deturpar-lhe o objetivo.
25. A representada buscou, de modo prematuro, impulsionar sua potencial
candidatura no pleito que se avizinha, o que configura propaganda eleitoral
antecipada.
26. Além disso, a representada alcançou significativa visibilidade entre seus
potenciais eleitores, devido à publicação em rede social e pela própria natureza dos
materiais que proporcionarão vantagem aos eleitores durante período razoável. Ao
longo de toda vida útil das máscaras, assim como do álcool, os cidadãos agraciados
ficarão submetidos à absorção, paulatina e inconsciente, da mensagem eleitoral
implícita contida na ação de distribuição da pré-candidata.
27. Alega a representada que não existiu propaganda nem características disso, pois
as máscaras eram de cor branca, não houve distribuição de folheto ou informativo com
seu nome, não houve menção a pretensa candidatura nem pedido de votos.
28. Diferentemente do que afirma a recorrente, alusão a 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.
29. A matéria foi adequadamente tratada na sentença 5795861, quando observou
que, independentemente de pedido de votos ou menção a candidatura, a précwbycxe7qfdboopw9frvg4g.odt/JCFJ
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candidata buscou incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocupar o cargo de
vereadora, nas eleições de 2020:
[...] tenho que o ato praticado pela representada e respectiva divulgação, na forma
indicada nos autos, embora não traga expressa referência a sua candidatura, em
verdade busca firmar a pessoa desta, verdadeiramente como pré-candidata ao
mesmo cargo de vereadora na eleição que se aproxima, no inconsciente do eleitor,
como meio de aceitação de propaganda eleitoral futura, facilitando a assimilação
de suas propostas, causando notório desequilíbrio a disputa eleitoral que se
avizinha e evidenciada violação ao princípio da isonomia, não caracterizando
meros atos de promoção pessoal, e sim verdadeira propaganda eleitoral de caráter
antecipado.

Em decisão recente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte considerou ato de propaganda eleitoral antecipada a distribuição de
conjuntos com itens de higienização no período de pandemia:
30.

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
KITS.
ORIENTAÇÕES
CORONAVÍRUS. VEDAÇÃO PELO ART. 39, § 6o, DA LEI No 9.504/97.
PROMOÇÃO PESSOAL DE PRÉ- CANDIDATA. PERÍODO ANTERIOR À
CAMPANHA ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Inadmitida a juntada de documentos em sede
recursal quando não amparada pela exceção descrita no art. 435 do Código de
Processo Civil. Na espécie, em período anterior à campanha, houve inequívoca
promoção pessoal da recorrente mediante distribuição de kits aos eleitores, sendo
a distribuição de qualquer benesse ao eleitor vedada pelo art. 39, § 6o, da Lei no
9.504/97. Na esteira do que já [foi] decidido pelo TSE, a promoção de précandidatos, em situações vedadas pela legislação eleitoral, não se encontra
amparada pelo alcance normativo do art. 36-A da Lei das Eleições, configurando,
assim, propaganda eleitoral antecipada. Desprovimento do recurso.7

31. Por fim, não procede o argumento de que a representada estava no exercício
legítimo de seu mandato ao realizar distribuição de itens de higienização e prevenção
da covid-19. Não é papel de vereadores distribuir bens à população. Essa atitude,
mesmo quando movida por sentimentos humanitários, corresponde a um indesejável
assistencialismo, que alimenta uma relação de dependência dos cidadãos perante
parlamentares. Conforme busca sintetizar DIEGO DA SILVA RAMOS, as funções dos
vereadores gravitam em torno de legislar, fiscalizar, sugerir (proposições e atos de
governo) e representar o Legislativo no contato com a população. 8
32.
7

A Lei Orgânica do Município de Ibimirim, nos arts. 12 e 13, este em 21 incisos, ao

TRE/RN. Recurso eleitoral 060002546. Relator: Juiz CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO. 21 maio
2020. Diário da Justiça eletrônico, 27 maio 2020, p. 3-4. Apud MIRANDA, Renan Santos. A
configuração da propaganda extemporânea em tempos de pandemia do coronavírus.
Jus.com.br, maio 2020. Disponível em <https://is.gd/Jur0041> ou <https://jus.com.br/artigos/82
685/doacao-pode-ser-caracterizada-propaganda-eleitoral-antecipada>. Acesso em 29 ago. 2020.
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relacionar as competências da Câmara Municipal, em nenhum momento preconiza
que caiba a vereadores distribuir bens ou serviços de espécie alguma entre a população
local.9
33.

Por essa soma de razões, foi correta a sentença.

3 CONCLUSÃO
34. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por não provimento do
recurso.
Recife (PE), 31 de agosto de 2020.
[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA
Procurador Regional Eleitoral

8
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