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SENTENÇA
 

Relatório1.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada envolvendo as partes em
epígrafe, a qual segue o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 e seguintes da Resolução nº
23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Na inicial (3116393), o Representante narrou:

Em 29 de julho de 2020, a então pré-candidata Maura Jorge, ora Representada,
organizou evento eleitoral nitidamente irregular e, porque não dizer, irresponsável, com
centenas de pessoas sem qualquer proteção para evitar o contagio da COVID-19
(inclusive crianças), distribuição de bebidas alcoólicas, fogos de artifício, animador de
festas, entre outras atrações. Além de violar normas sanitárias, a Representada violou o
artigo 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional n.º 18/2020, que estabelece que os atos
de propaganda eleitoral somente poderão ser promovidos a partir de 26 de setembro de
2020.
Nesse contexto, estamos diante de evidente propaganda eleitoral extemporânea, seja
pela inobservância do início oficial da propaganda, seja porque os atos praticados pela
Representada não encontram amparado no artigo 36- A da Lei das Eleições, que
permite ações específicas antes de 26 de setembro e destoam completamente da
micareta promovida por Maura Jorge:
 
Além disso, carro de som foi utilizado para anunciar os eventos (não havendo carreata),
providencia vedada pela legislação eleitoral:
 
Nesse cenário, a pretexto de enaltecer sua pré-candidatura através de “adesivaço” e
suposta “passeata”, Maura Jorge organizou verdadeira festa de carnaval na cidade de
Lago da Pedra, com uso de drone, carro de som, locutor, bebidas, fogos de artifício e
aglomerações, ingredientes característicos do abuso de poder econômico, propaganda
eleitoral antecipada e ofensa à incolumidade pública.
/2020), com distribuição de bebidas e comidas aos participantes:”
 
Juntou documentos, fotografias e vídeos para alicerçar seus pedidos.

Ao final, o Representante requereu tutela de urgência com o fim de que a Representada se
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abstenha de realizar, até dia 26 de setembro do ano em curso, novos atos apontados como de
propaganda eleitoral antecipada.
Pediu ainda que a presente representação fosse julgada procedente, a fim de reconhecer a
propaganda como irregular e condenar a Representada à pena de multa, nos termos do art. 36, §
3º, da Lei das Eleições.
Foi proferida decisão (3121837), concedendo a antecipação de tutela determinando que a
Representada se abstenha de praticar novos atos de propaganda extemporânea.
A Representada ofereceu defesa (3256581), suscitou preliminar de ausência de interesse de agir
do autor e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, arguiu inexistência de
atos de propaganda eleitoral antecipada e afronta ao direito da Representada de praticar atos de
pré-campanha.
Consta nos autos ainda que a Representada impetrou mandado de segurança perante o TRE MA
contra a decisão liminar proferida nestes autos.
No referido mandado de segurança, foi deferida liminar (id 3406629 / p. 135/138) para suspender
a eficácia da decisão interlocutória proferido por este juízo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer (3445925) no seguinte sentido:

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela procedência da
representação, a fim de que seja reconhecida a propaganda antecipada, fixando-se
a multa, conforme art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, permitindo-se a realização de
eventos sem qualquer viés eleitoral, incluídas eventuais inaugurações de obras,
ficando o atendimento às normas sanitárias sob o dever de fiscalização das
autoridades competentes (vigilâncias sanitárias municipais e estaduais).

Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. A seguir decido.
 

Fundamentação1.
O autor imputa à Representada a realização de ilícitos eleitorais caracterizadores de propaganda
eleitoral antecipada ou extemporânea, na forma do art. 36, § 3º da LEI nº 9.504/97.
2.1 Da preliminar
A Representada suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que o
autor não teria interesse processual, neste momento do processo eleitoral, ou seja, antes da
escolha de candidatos em convenção. Não discorreu maiores explicações para fundamentar a
referida preliminar.
O autor acostou à inicial certidão de que a referida agremiação partidária está com regular e com
vigência até 24.01.2023. Assim, em tese, o partido político representante tem possilibidade de
lançar candidatos nas Eleições Municipais de 2020. Isto por si só lhe traz interesse na tutela
jurisdicional ora pleiteada.
Desta forma, não há como se acatar a preliminar de falta de interesse de agir do Representante.
 
2.2 Da propaganda antecipada
O art. 36 da Lei das Eleições estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o
dia 15 de agosto do ano da eleição.
Entretanto, este ano, em razão da pandemia do coronavírus, a Emenda Constitucional nº
107/2020 adiou as Eleições municipais. A referida Emenda fixou “após o dia 26 de setembro” de
2020 (ou seja, a partir do dia 27 de setembro) a data para “o início da propaganda eleitoral,
inclusive na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965” (art. 1º, § 1º, inciso IV, da
EC nº 107/2020).
Acerca da propaganda antecipada, José Jairo Gomes[1] leciona que:
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A publicidade em apreço caracteriza-se pela atração ou captação anteciapada de
votos, o que pode ferir a igualdade de oportunidade entre os candidatos e desequilibrar
as campanhas

No caso dos autos, a Representada sustenta que a presente representação deve ser julgada
improcedente sob o argumento de que não houve propaganda eleitoral antecipada e não houve
pedido expresso de voto.
A Representada chega a admitir que:

... houve realização de convite à população, por meio de carro de som para
comparecimento à inauguração da Sede e Anexos do PSDB de Lago da Pedra
(MA), partido ao qual a Representada é filiada. Todavia, tal fato por si só, não se
mostra apto a ensejar o reconhecimento de propaganda eleitoral antecipada ou
qualquer outro tipo de propaganda eleitoral irregular. (id 3256581, p. 43).

Por outro lado, os atos apontados como propaganda irregular, segundo a inicial, ocorreram em
julho do corrente ano, portanto, em contraste com o elemento cronológico da norma citada.
Desta forma, resta a indagação se a conduta da Representada é albergada por outra norma
eleitoral.
Neste sentido, o art. 36-A da Lei das Eleições traz as condutas que não configuram propaganda
eleitoral antecipada. Vejamos.

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 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  local idade,  para divulgar  ideias,  objet ivos 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)
§ 1o  É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.                      
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  (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2o  Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.                   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.                         (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Em verdade, a permissão do art. 36-A da Lei das Eleições é bastante ampla. Mas ainda assim, a
jurisprudência enumera atos que podem configurar propaganda antecipada.
Nesta esteira, as provas juntadas aos autos indicam que os atos narrados configuram realmente
propaganda eleitoral antecipada. Vejamos.
A fotografia de id 3116551, que seria um convite para um dos eventos citados na inicial, assim
dispõe:

A presidente municipal do PSDB, MAURA JORGE, Geraldo Catingueiro, pré-candidatos
a vereadores, a juventude do PSDB e PSDB Mulher, convidam os amigos e amigas
lagopedrenses, para a inauguração da sub-sede do (PSDB – Santa Teresa) e para um
grande adesivaço neste sábado com a presença de MAURA JORGE.”
 

Na mesma fotografia ainda há aviso de que haverá transporte para “levar o pessoal para Santa
Teresa”, este é um dos maiores povoados de Lago da Pedra.
Ou seja, o convite se direciona a todos “amigos e amigas lagopedrenses”. Pelos elementos
juntados aos autos, não se trata de um encontro partidário.
Ademais, pelos vídeos juntados aos autos ficou comprovado que a Representada utilizou carro de
som para divulgar seu evento na cidade, sendo que o carro de som repetidas vezes chamava o
nome da Representada.
Além disto, a Representada usou minitrio ou outros amplificadores de som para animar os seus
encontros, como ficou fartamente demonstrado através dos vídeos em anexo. A titulo ilustrativo
cito os seguintes vídeos:

Vídeo 3 – A cena mostra a Representada no braço do povo e o locutor dizendo: “Tá
chegando, tá chegando Maura Jorge!”;

1.

Vídeo 4 – A cena mostra o povo pulando como num carnaval, animado por um minitrio, e o
locutor dizendo “É Maura Jorge!!”;

2.

Vídeo 6.1 – O locutor pede para levantarem a Representada, ao som de um minitrio;3.
Vídeo 6.3 – A cena mostra pessoas, ao som de música como numa festa e sob o comando
do locutor, este gritando por Maura Jorge

4.

Vídeo 6.4 – A cena mostra o locutor comanda os presentes ensaiando uma passeata;5.
Vídeo 7.2 – Mostra um carro de som percorrendo as ruas de Lago da Pedra convidando
para inauguração da subsede do Partido e citando diversas vezes o nome da Representada.

6.

Ou seja, todos os vídeos que mostram o evento citado na inicial, filmam ou pelo menos captam o
áudio de amplificadores de som, o que atrai a norma da Resolução nº 23.627/2020 do Tribunal
Superior Eleitoral, que assim dispõe:

27 de setembro – domingo
(Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §1º, IV)

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet (Lei
nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A).
2. Data a partir da qual, até 14 de novembro de 2020, os candidatos, os partidos e
as coligações podem fazer funcionar, das 8h (oito horas) às 22h (vinte e duas
horas), alto-falantes ou amplificadores de som, nos termos da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral que disciplina a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§
3º e 5º, I).

Num. 3765286 - Pág. 4



3. Data a partir da qual, até 12 de novembro de 2020, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de
sonorização fixa, das 8h (oito horas) às 24h (vinte e quatro horas), podendo o horário
ser prorrogado por mais 2 (duas) horas quando se tratar de comício de encerramento de
campanha (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).
4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 14 de novembro de 2020,
poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata,
acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§
9º e 11).

Por outro lado, na defesa, a Representada admite que foi usado carro de som, minitrio e
“paredão” (id 3256581, p. 43):

Por outro lado, os vídeos e imagens constantes no caderno processual que
demonstraram o uso de carro de som para realização de convite à população, bem
como animação de pessoas pelo uso de “minitrio” ou “paredão”, com a presença de
locutor e fogos de artifício, além da própria Representada convidando pessoas para
comparecerem ao evento, quando, em muito, poderia eventualmente ocorrer quanto ao
uso do carro de som.

Desta forma, o uso destes amplificadores de som é incontroverso.
Por outro lado, a Defesa sustenta que isto não seria suficiente para caracterizar qualquer tipo de
propaganda antecipada.
Entretanto, o novo entendimento do TSE é no sentido de que caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea, ainda que inexista pedido explícito de votos, desde que veiculado por meio
proibido. Vejamos:

6. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que "caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea (arts. 36 e 36A da Lei 9.504/97) a hipótese em que, embora inexista
pedido explícito de votos, a mensagem contenha promoção pessoal do pretenso
candidato e tenha sido veiculada por meio que é vedado durante a campanha.
Nesse sentido, REspe 0600227–31/PE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão de 9/4/2019,
com ressalva de entendimento deste Relator" (REspe 0601418–14, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 18.9.2019).
(Recurso Especial Eleitoral nº 060144513, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 41, Data 02/03/2020)
 
3.  A ênfase que - na discussão dos processos sobre propaganda antecipada - tem
sido dada ao debate sobre a existência ou não de pedido explícito de voto pode
induzir à conclusão errônea de que, não havendo pedido explícito de voto, tudo é
permitido.
4.  O que o art. 36-A fez foi enumerar uma série de condutas as quais não serão
consideradas propaganda antecipada, desde que não haja pedido expresso de
voto nem proibição decorrente de outra norma.
5.  Assim, por exemplo, desde que não haja pedido explícito de voto, não configura
propaganda antecipada a divulgação de posicionamento pessoal sobre questão política,
nos termos do inciso V do art. 36-A da Lei das Eleições. Todavia, se, para divulgação
desse posicionamento pessoal, o pré-candidato contrata espaço publicitário na
televisão, certamente haverá propaganda não só antecipada como vedada.
(Recurso Especial Eleitoral nº 825, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2018, Página 23/24)

Como registrado acima, a própria Resolução do TSE (nº 23.627/2020) consigna que a utilização
de alto-falantes, amplificadores de som, carro de som e minitrios só é permitido a partir do dia
27 de setembro do ano em curso.
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E a partir da referida data, a “utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda
eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora,
medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).” (art. 15, § 3º
da Resolução nº 23.610/2019 do TSE).
A excludente "não há pedido expresso de votos" não pode servir de subterfúgio para burla à
legislação eleitoral, tampouco para legitimar campanha antecipada com emprego de instrumentos
de aplicação restrita no período eleitoral.
Ou seja, no caso dos autos, embora não haja comprovação de pedido expresso do voto, há prova
robusta de que a Representada se utilizou de meios vedados de propaganda eleitoral e com isto
patrocinou sua promoção pessoal.
Por outro lado, não há como se conceber que o evento citado na inicial tenha sido feito no âmbito
intrapartidário.
Por fim, na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, o pedido expresso de voto pode
ser identificado por “palavras mágicas”, como “apoem”, “elejam”, “evento da vitória”, etc. Vejamos:

5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o pedido explícito de votos
pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está
defendendo publicamente a sua vitória" (AgR–AI 29–31, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 3.12.2018). Ademais, esta Corte já teve a oportunidade de manter
a multa aplicada em face de propaganda eleitoral antecipada quando o pedido de
votos foi veiculado em evento partidário de livre acesso ao público em geral, tal
qual ocorreu, no caso, em decorrência da transmissão ao vivo na internet. Nesse
sentido: AgR–REspe 70–65, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 15.4.2015.
(Agravo de Instrumento nº 060003326, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 28, Data 10/02/2020)

Desta forma, a procedência do pedido inicial de se reconhecer como propaganda antecipada os
atos descritos na exordial se impõe.
 
2.3 Da prévia ciência da beneficiária dos atos de propaganda.
No caso dos autos, não há qualquer dúvida que a Representada tenha ciência dos atos de
propaganda irregular, já que aquela participou ativamente destes. Há nos autos inclusive vídeo da
Representada convidado a população para o evento, além de vídeos registrando sua própria
presença no evento.
Desta forma, a ciência da Representada é inequívoca.
 
2.4 Da dosimetria da pena
O art. 36, § 3º da Lei das Eleições estabelece:

§ 3o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior

Entretanto, diferentemente do Código Penal que traz um sistema minucioso de dosimetria de
pena, o legislador de 1997 não estabeleceu critérios para se dosar a multa em caso de ilícito em
propaganda eleitoral.
Diante desta omissão, a jurisprudência orienta que o julgador deve se atentar aos seguintes
critérios:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. IMPRENSA ESCRITA. MATERIA JORNALÍSTICA.
REPRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DESTINADO AO LANÇAMENTO DE
PRÉ-CANDIDATURA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARACTERIZADA.
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MULTA. APLICAÇÃO. ART. 36, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997.
I - Configura propaganda eleitoral antecipada a veiculação, antes de iniciado o período
eleitoral, de matéria jornalística que reproduz material publicitário destinado ao
lançamento de pré-candidatura.
II - No momento da fixação do valor da multa pecuniária de que trata o § 3º do art.
36 da Lei nº 9.504, de 1997, deve-se observar, além da capacidade econômica da
Representada e do caráter disciplinar e coibitivo da norma, a primariedade da
conduta. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Negado provimento ao recurso.
(Representação nº 158365, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi, Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/08/2010)

A doutrina ainda acrescenta como critérios a gravidade do fato e a repercussão da infração[2].
No caso dos autos, não há elemento para se comprovar o custo da propaganda.
Por outro lado, a gravidade do fato (o convite com carro de som para  população para participar
de um evento em período vedado), a repercussão da infração (imagens do evento que foram
registradas e difundidas na cidade, utilizando-se até drone para filmá-lo), além dos demais
critérios acima, tudo isto ponderado à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
indicam que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para multa é suficiente para o caso em
debate.
 
2.5 Da decisão de tutela antecipada
A pedido do autor, foi proferida decisão (3121837), concedendo a antecipação de tutela nos
seguintes termos:

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, com esteio nos termos dos artigos
294, parágrafo único e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFERE-SE A
LIMINAR PLEITEADA e, por conseguinte, DETERMINA-SE à requerida que se
ABSTENHAM de:
1) realizar, até 26 de setembro do ano em curso, novos encontros, “adesivaços”,
“cafés da manhã”, passeatas, carreatas, comícios, com aglomerações ou eventos
assemelhados, com as mesmas características dos anteriores, sob pena de multa
de R$ 100.000 (cem mil reais) a ser paga pela Representada.

A Requerida impetrou mandado de segurança perante o TRE MA contra a referida decisão.
No referido mandado de segurança, foi deferida liminar (id 3406629 / p. 135/138) para suspender
a eficácia da referida decisão interlocutória proferido por este juízo.
Necessário esclarecer que a decisão liminar deste juízo não proíbe genericamente os atos de
livre manifestação de pensamento, não impõe restrições genéricas às demais liberdades
constitucionais.
Em verdade, o dispositivo da referida decisão determina que a requerida se abstenha de realizar
atos de propaganda eleitoral antecipada, descrevendo algumas das atividades comumente
realizadas e restringindo-as com a expressão “com as mesmas características das anteriores”.
Desta forma, este Juízo faz remissão às características tratadas na fundamentação da referida
decisão e em parte aqui repetida.
Juiz algum proibiria “cafés da manhã” e nem poderia fazê-lo. Da mesma sorte, a determinação
deste juízo não proíbe pura e simplesmente reuniões.
O que se proibiu foram tão somente foram as práticas vedadas para o período (art. 36 da Lei das
Eleições c/c o art. 1º, § 1º, inciso IV, da EC nº 107/2020), quais sejam:

aquelas com pedido explicito de votos, ainda que de forma indireta, através de palavras
como 'apoiem' e 'elejam', nos termos do AgR–AI 29–31, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 3.12.2018;

1.
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aquelas que contenham promoção pessoal do pretenso candidato e que veiculadas por
meio vedado durante a campanha, como por exemplo: a) com uso de outdoor (art. 39, § 8º
da Lei das Eleições); b) com uso de alto-falantes ou amplificadores de som, antes do dia 27
de setembro de 2020; c) a realização de comício, caminhada, carreata ou passeata,
acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio ou uso de sonorização fixa, antes do dia
27 de setembro de 2020 (Resolução nº 23.627, DE 13 DE AGOSTO DE 2020, do TSE) etc.),
tudo nos termos do Recurso Especial Eleitoral nº 060144513, Acórdão, Relator(a) Min.
Sérgio Banhos, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 41, Data 02/03/2020.

2.

Em verdade, a experiência de eleições anteriores mostra que o respeito ao calendário eleitoral
tutela a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o
abuso do exercício de função (art. 14, § 9º da Constituição Federal).
Em relação à normalidade das eleições, o respeito ao calendário, que este ano tem natureza
constitucional (EC nº 107/2020), ainda traz um clima na cidade favorável ao bom
desenvolvimento dos trabalhos da Justiça Eleitoral.
Com isto se evita o prolongar do período de acirramento de ânimos entre os grupos opostos, os
quais normalmente passam a disputar inclusive em número de eventos e de participantes.
Este inclusive é o escólio do Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA POR MEIO DE ADESIVO AFIXADO EM VEÍCULO.
A R T .  3 6 - A  D A  L E I  N º  9 . 5 0 4 / 9 7 .  A U S Ê N C I A  D O S  E L E M E N T O S
CARACTERIZADORES. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
DESPROVIMENTO.
1.  A ratio essendi  subjacente à vedação do art. 36, caput, da Lei das Eleições,
que preconiza que a propaganda eleitoral somente será admitida após 15 de
agosto do ano das eleições, é evitar, ou, ao menos, amainar a captação
antecipada de votos, o que poderia desequilibrar a disputa eleitoral, vulnerar o
postulado da igualdade de chances entre os candidatos e, no limite, comprometer
a própria higidez do prélio eleitoral.
(...)
(Agravo de Instrumento nº 6617, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 17/04/2018, Página 13)

Entretanto, estas normas eleitorais que regem as propagandas não poderiam suprimir os direitos
constitucionais, como a liberdade de expressão, liberdade de reunião, de locomoção etc.[3]
Ou seja, este juízo não proibiu reuniões, cafés da manhã pura e simples. A proibição determinada
liminarmente foi de pedidos explícitos de votos, ainda que indiretamente (“apoiem”, “elejam” etc.)
antes do dia 27 de setembro e as promoções pessoais por meios vedados (outdoor, caminhada,
carreata, passeata, uso de amplificadores, carro de som, minitrios, antes do dia 27 de setembro).
Por outro lado, como não poderia deixar de ser, todos os direitos constitucionais permanecem
garantidos (liberdade de expressão, liberdade de reunião, de locomoção).
2.5.1. Da reanálise da decisão de antecipação de tutela
Como explicado acima, a decisão liminar não proibiu pura e simplesmente os eventos narrados.
Em verdade, o que se declarou a vedação foram dos atos já proibidos pela legislação eleitoral,
como o pedio de voto no período proscrito ou a utilização de sonorização antes do dia 27 de
setembro.
Por exemplo, em relação ao pedido de se colocar adevisos em carros, o próprio Tribunal Superior
Eleitoral leciona em favor da libedade de expressão. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA POR MEIO DE ADESIVO AFIXADO EM VEÍCULO.
A R T .  3 6 - A  D A  L E I  N º  9 . 5 0 4 / 9 7 .  A U S Ê N C I A  D O S  E L E M E N T O S
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CARACTERIZADORES. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
DESPROVIMENTO.
(...)
2.  A configuração da propaganda eleitoral extemporânea exige pedido explícito
de voto, não possuindo tal aptidão a afixação de adesivo em veículo com os
dizeres "Em defesa da família Recifense" e "Projeto Libertador", juntamente com a
imagem do Recorrido.
3.  In casu, verifica-se, da leitura do decisum regional, que não há elementos
capazes de configurar a existência de propaganda eleitoral extemporânea. Isso
porque o conteúdo transcrito não extrapola o limite normal da liberdade de
expressão, estando ausente o pedido expresso de votos.
4.  Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 6617, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 17/04/2018, Página 13)

Ou seja, não havendo práticas proibidas –  como pedido explícito de voto (ainda que de forma
indireta – “elejam”, “apoiem”), passeata, carreatas ou uso de amplificadores de som, antes do dia
27 de setembro –  colocar adesivo no carro é uma conduta permitida. Naturalmente que se deve
fazê-lo em conformidade com a regulamentação própria (Art. 37, 2º e Art. 38 da Lei das Eleições).
Além disto, deve-se respeitar outras limitações como o uso de carro de som ou minitrios, os quais
somente são permitidos a partir do dia 27 de setembro. Vejamos, como dispõe a Resolução nº
23.627/2020 do Tribunal Superior Eleitoral:

27 de setembro – domingo
(Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §1º, IV) 

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet (Lei
nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A).
2. Data a partir da qual, até 14 de novembro de 2020, os candidatos, os partidos e
as coligações podem fazer funcionar, das 8h (oito horas) às 22h (vinte e duas
horas), alto-falantes ou amplificadores de som, nos termos da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral que disciplina a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§
3º e 5º, I).
3. Data a partir da qual, até 12 de novembro de 2020, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de
sonorização fixa, das 8h (oito horas) às 24h (vinte e quatro horas), podendo o horário
ser prorrogado por mais 2 (duas) horas quando se tratar de comício de encerramento de
campanha (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).
4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 14 de novembro de 2020,
poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata,
acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§
9º e 11).

Por fim, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça de forma remansosa ensina que a
prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso
interposto contra a decisão interlocutória. (REsp 1722542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Naturalmente, que a parte
irresignada pode recorrer da decisão de mérito.
Desta forma, deve-se aqui aclarar a referida decisão liminar.
 

DISPOSITIVO
Ante o exposto, com esteio no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Representada MAURA JORGE ALVES DE
MELO RIBEIRO a obrigação de pagar multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em face da
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prática do ilícito eleitoral em tela
Ademais, ACLARO a decisão liminar de ID nº 3121837, DECLARANDO que não há qualquer
proibição em realizar reuniões, café da manhã ou  adesivar-se automóveis, respeitando neste
último caso a regulamentação do Art. 37, 2º e Art. 38 da Lei das Eleições.
Entretanto, permanece em vigor a proibição da referida liminar quanto às práticas vedadas para o
período (art. 36 da Lei das Eleições c/c o art. 1º, § 1º, inciso IV, da EC nº 107/2020), tais como:

aquelas com pedido explicito de votos, ainda que de forma indireta, através de palavras
como 'apoiem' e 'elejam', nos termos do AgR–AI 29–31, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 3.12.2018;

1.

aquelas que contenham promoção pessoal do pretenso candidato e que veiculadas por
meio vedado durante a campanha (Recurso Especial Eleitoral nº 060144513, Data
02/03/2020).

2.

Neste sentido, são meios de propaganda vedado durante a campanha, dentre outros:

uso de alto-falantes ou amplificadores de som, antes do dia 27 de setembro de 2020
(Resolução nº 23.627, de 13 de agosto de 2020, do TSE);

1.

realização de comício, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro
de som ou minitrio ou uso de sonorização fixa, antes do dia 27 de setembro de 2020
(Resolução nº 23.627, de 13 de agosto de 2020, do TSE);

2.

distribuição de materia gráfico, antes do dia 27 de setembro de 2020 (Resolução nº 23.627,
de 13 de agosto de 2020, do TSE);

3.

uso de outdoor (art. 39, § 8º da Lei das Eleições).4.
Como não poderia deixar de ser, fica franqueado os atos permitidos pelo art. 36-A da Lei das
Eleições.
Fica mantida a autorização para a apreensão de carros de som, minitrios e/ou aparelhagens de
som, caso empregadas em propaganda eleitoral fora do período permitido. Expeça-se ofício às
autoridades de Polícia Civil e Militar.
Tais vedações se aplicam a qualquer pré-candidato, já que emanam diretamente da lei.
Por fim, pondero que a propaganda eleitoral exercida nos termos da legislação não poderá ser
cerceada, sob a alegação do poder de polícia. E o poder de polícia restringir-se-á às providências
necessárias para inibir práticas ilegais (art. 41, caput e § 2º da Lei da Eleições).
Entretanto, sem prejuízo das sanções pecuniárias, “os atos de propaganda eleitoral que importem
abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação
social, independentemente do momento de sua realização ou verificação, poderão ser
examinados na forma e para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.” (art. 10, § 3º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE).
Ou seja, tais atos podem ser objeto de investigação judicial eleitoral e redundar na cassação do
registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado, além de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
 
Lago da Pedra/MA, 01 de setembro de 2020.
 
 

Juiz Marcelo Santana Farias
Titular da 74ª Zona Eleitoral
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[1] Direito Eleitoral – 12. Ed – São Paulo: Atlas, 2016, p. 488.
[2] Medeiros, Marcílio Nunes. Legislação eleitoral comentada e anotada – 2ª ed. rev. atual. e
ampl. – Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 1044.
[3] 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:
(...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
(...)
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
(...)
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
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