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ELEIÇÕES 2016 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO 
- PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ANO 
ELEITORAL - USO DE OUTDOOR FORA DO 
PERÍODO ELEITORAL PARA DIVULGAÇÃO DE 
ATOS PARLAMENTARES - LEI N. 9.504/1997, ART. 
36-A, IV, E ART. 39, § 8°- FORMA VEDADA. 

As formas de propaganda vedadas durante o 
processo eleitoral também são vedadas no período 
da pré-campanha, mesmo que as mensagens 
veiculadas sejam permitidas pelo art. 36-A, e seus 
incisos, da Lei 9.504/97 e submetem o pré-candidato 
às mesmas sanções previstas para os casos de 
infração às regras da propaganda eleitoral. 

Vistos etc. 

A C O R D A M o s Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, por maioria, vencidos os Juízes Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu e 
Davidson Jahn Mello, em conhecer do recurso e a ele dar provimento parcial, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tp^unal Regional Eleitoral. 
Florianópolis, 11 dep l 

Juiz HÉLIO D •IRA FIGUEIRA D« 
Relator 

>S SANTOS 
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R E L A T Ó R I O 

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face de Joel 
Sandro Macoppi por afirmada realização de propaganda eleitoral antecipada. 
Narrou, mediante os registros fotográficos de fls. 6-7, que o representado veiculou 
propaganda em pelo menos dois outdoors, com os seguintes dizeres: 

Vereador Macoppi 
Apresenta Projeto de Mudança: 
*Redução Salários dos Vereadores 
*Acabar com diárias na Câmara 

Aduzindo que a mensagem "tem objetivos eleitorais" e que "a 
propaganda só é permitida a partir de 15 de agosto do ano da eleição", o Ministério 
Público requereu a condenação do representado "ao pagamento das multas 
previstas nos art. 36, § 3o (propaganda antecipada), e 38, § 8o (propaganda em 
outdoor), ambos da Lei n. 9.504/1997 

Formalizado o contraditório, o Juiz da 46a Zona Eleitoral julgou 
improcedente a representação, à vista dos fundamentos de que a) "com a nova 
redação do art. 36-A da Lei n. 9.504/1997, abre-se a possibilidade de divulgação de 
plataforma eleitoral, ou seja, de futuros projetos a serem apresentados pelo futuro 
candidatoe b) "a vedação de veiculação por meio de outdoors somente ocorreria 
se se tratasse de uma propaganda eleitoral e tratou-se, em verdade, de divulgação 
de ato parlamentar, como comprovado pelo representado" (fls. 44-50). 

Irresignado, o Ministério Público recorreu, alegando em síntese que a) 
"se o entendimento do magistrado estivesse correto, então a cidade a qualquer 
tempo pode virar um verdadeiro carnaval com veiculação de outdoors, carros de 
som, carreatas, distribuição de santinhos, calendários e chaveiros, tudo com nome e 
foto de pessoas associadas a projetos de mudanças para cidade ou promessas de 
distribuição de cestas básicas com proposta de melhoria das condições de vida do 
povo; e para evitar enquadrar tal conduta como propaganda eleitora antecipada 
bastaria não haver pedido explícito de voto"] b) "não se trata de divulgação dey 

projetos ou opiniões parlamentares, mas sim projetos e propostas politicas 
tipicamente formuladas em épocas de eleiçãoe c) " a situação ainda é mais grave 
já que a veiculação da propaganda se deu através do uso de outdoor^,/òuky 
emprego é expressamente vedadoPostulou o provimento do recurso (fls. 5Ó-JB1). / 

O recurso foi respondido, avultando o recorrido a "não exijspficiai de 
menção à pré-candidatura" e a "não existência de pedido de voto", bem somo que 
orocedeu à "divulgação de ato parlamentar, permitida a qualquer tempo, lia intenção 

( / 2 
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de levar a público um projeto real, que defendeu junto ao Legislativo Municipal 
Requereu o desprovimento do recurso (fls. 69-88). 

Nesta instância, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo 
desprovimento do recurso, consignando que "não se fazendo presentes os 
requisitos objetivos necessários para configuração de propaganda eleitoral 
antecipada, não há como se punir o uso de outdoors para a veiculação da 
mensagem objeto do presente reclamo" (fls. 91-101). 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ HÉLIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS 
(Relator): Sr. Presidente, o recurso é tempestivo e reúne as demais condições para 
a sua admissibilidade, razão pela qual voto pelo seu conhecimento. 

1. A mais recente alteração da legislação eleitoral, traduzida pela lei 
13.165/2015, introduziu o art. 36-A, na redação da Lei 9.504/1997, tratando das 
condutas permitidas aos pré-candidatos antes do início da campanha eleitoral, que 
passa a se iniciar no dia 15 de agosto deste ano. Esse dispositivo, ao permitir várias 
atividades pré-eleitorais, veda, em qualquer delas, o pedido explícito de voto pelo 
pré-candidato. Essa conduta configura a propaganda política antecipada e sujeita o 
infrator à pena de multa, que varia de cinco a vinte e cinco mil reais. 

Essas novas regras devem ser interpretadas restritivamente, porque 
criaram uma exceção à proibição geral de propaganda eleitoral extemporânea, 
aproximando essas atividades dos pré-candidatos, de fato, da propaganda eleitoral. 
A distinção entre elas está balizada exatamente pelas hipóteses dos incisos do art. 
36-A. O propósito da lei foi o de permitir certas condutas, dentro de certos limites -
levando em consideração que, tendo havido uma redução no tempo de campanha 
para as eleições deste ano (que começa em 16/08/2016) os futuros candidatos 
deveriam, de alguma forma, ter a oportunidade de manifestar-se pois campanha 
eleitoral é prerrogativa de quem é candidato indicado como tal pelas convenções 
partidárias. Deve-se levar em conta que a fase de pré-campanha não está sujeita à 
prestação de contas e deve ser gratuita, sob pena de ocorrer a violação do princípio / J 
de igualdade entre os pré-candidatos e da nítida separação de conteúdo entre a s y 
duas fases da campanha eleitoral. Basta lembrar que, durante o período eleitoral o 
uso de outdoors, faixas, letreiros, manifestações em locais de uso comum, etc,, sãò 
condutas vedadas, de forma que não faz sentido permiti-las na fase que antçéedê qf 
campanha, mesmo que os atos assim divulgados sejam, eles próprios, 
pelo art. 36-A, em referência. A interpretação da legislação eleitoral deve seifeltk de 
forma integrativa a fim de evitar os paradoxos que o legislador não pretendeu criar 
quando passou a estabelecer exceções. 

/ 
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2. O pedido explícito de voto 

Quanto à proibição de pedido explícito de votos, explícito é tudo aquilo 
que não contém ambiguidades, ou contradições, algo que transparece, que se 
comunica diretamente. Implícito, é o que não foi dito claramente, mas que se deixou 
subentendido, o que se diz por entrelinhas. A separação entre explícito/implícito é 
muito tênue, pois na mensagem de ambas pode perfeitamente não haver nenhuma 
ambigüidade, nenhuma obscuridade: o pré-candidato está fazendo um pedido de 
voto que não está explicitado gramaticalmente, mas claramente explicitado no nível 
do discurso e do significado. Os estudos linguísticos não podem ficar restritos à 
análise gramatical. Pedido explícito e pedido gramatical não são a mesma coisa, o 
conceito do primeiro tem amplitude muito maior. Tudo aquilo que está implícito 
gramaticalmente e é percebido explicitamente no plano da compreensão, deve ser 
considerado explícito. 

A lei estabelece uma clara diretriz, muito importante para guiar o 
intérprete, qual seja, admite o art. 36-A a menção à pretensa candidatura. Fazer 
menção é aludir, referir ou registrar, não é fazer campanha, promessas, alardear 
programa de ação, etc. Essas são manifestações vedadas, porque são prerrogativas 
naturais dos candidatos, apenas. Para além de fazer menção à intenção de 
candidatar-se, o pré-candidato pode apenas expor seu posicionamento pessoal 
sobre questões políticas (inciso V). Quando um pré-candidato anuncia sua 
pretensão à candidatura futura, ele está, dentro desses limites, apenas realizando 
uma promoção pessoal sem caráter de propaganda eleitoral. 

3. O paradoxo do § 2° do art. 36-A da Lei 9.504//97. 

Apesar do caput do art. 36-A já ter delimitado a extensão da pré-
propaganda, o seu § 2o apresenta a surpreendente possibilidade de o pré-candidato 
anunciar suas ações políticas desenvolvidas e das que ele pretende desenvolver, o 
que não é nada menos que realizar propaganda eleitoral explícita. Efetivamente, o 
pré-candidato que, publicamente, afirma-se honesto, trabalhador, pagador de seus 
impostos, combativo contra a corrupção, construtor de pontes, escolas e hospitais e 
ainda avisa que será candidato, embora não esteja realizando um pedido gramatical ^ 
de voto, está fazendo propaganda eleitoral antecipada. Quem age ass im/é^ 
candidato, pois somente candidato pode ter plataforma e projetos políticos. Q/pré^ 
candidato que apresenta projetos e plataformas já é candidato. A postura colocada 7 
como exemplo em nada se diferencia de um ato típico de propaganda eleitoral em 
plena campanha. O fato, contudo, é que esse parágrafo segundo claramente"^ 
permite essas condutas, dando a nítida impressão de que ele prdprio está1 

sabotando o caput do dispositivo. Como integrar ambas as disposições? / 

/ V 
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A meu ver, as alterações introduzidas no art. 36-A, § 2o, põem por terra 
a jurisprudência consolidada do TSE a respeito da matéria, uma vez que exposição 
de plataforma política e ação política que se pretende desenvolver sempre foram 
consideradas uma forma de propaganda política antecipada, como se vê dos 
seguintes arestos: 

"A jurisprudência está consolidada no sentido de que a propaganda eleitoral 
antecipada pode ficar configurada não apenas em face de eventual pedido de 
votos ou de exposição de plataforma ou aptidão política, mas também ser 
inferida por meio de circunstâncias subliminares, aferíveis em cada caso 
concreto. [...]."(Acórdão de 15.4.2010 no AgR-AI n. 10.203, Min. 
Arnaldo Versiani.) 

"Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao 
conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que 
apenas postulada, e a ação política que se pretende desenvolver ou razões que 
induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública". 
(TSE, Ag. 7739, Ministro Marcelo Ribeiro, 17.04.2008). Esse entendimento restou 
consolidado a partir do julgamento do Respe 16183/MG, Rei. Min. Eduardo Ribeiro. 

Como se vê, o critério diferenciador entre uma promoção pessoal no 
âmbito da pré-candidatura e as prerrogativas de campanha do candidato indicado 
na convenção partidária para concorrer ao pleito reside exatamente no conteúdo da 
mensagem, que, para configurar uma conduta vedada, tanto pode ser explícita ou 
implícita. Essa era a tradição da Justiça Eleitoral, mas agora é forçoso concluir que, 
por força desse casuísmo legislativo, trata-se de mais uma outra tradição destinada 
à suspensão criogênica, à espera de ressuscitação. 

As dificuldades são claras e muito dificilmente vai se firmar o 
entendimento de que o § 2o está em contradição com o caput, do qual é um mero 
epifenômeno, razão pela qual a única forma efetiva de diferenciar pré-campanha e 
propaganda eleitoral antecipada não será pelo conteúdo e sim pela forma, ou seja, o 
modo pelo qual ela é comunicada ao público, não devendo admitir-se nenhum tipo 
de manifestação que seja vedada durante as campanhas eleitorais, especialmeni 
os outdoors. / / 

4. O uso de outdoor na fase que antecede o período eleito/àl / 
/ 

A interpretação do art. 36-A, como se disse, deve ser restFitiyaffbrque 
a lei criou exceções à regra geral de proibição de campanha eleitoral e h ^ f è r s ^ e a , 
permitindo atos que aproximam as duas fases da campanha, d e ^ n r í a que a 
diferença entre ambas reside, justamente, na estrita observância dos4rtiitès trazidos 
pela alteração legal. / / / / 

/ 
/ 
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O art. 36-A da Lei 9.504/1997 não disciplinou a forma como esses atos 
podem ser divulgados, não estabeleceu, em princípio, nenhuma restrição, exceto 
aquelas que, numa interpretação integrativa da legislação eleitoral, são vedadas 
durante o período eleitoral, o que é exatamente o caso dos autos, em que o 
vereador divulgou atos parlamentares de sua autoria através de outdoors, cujo 
emprego é expressamente proibido pelo art. 39, § 8°, da Lei 9.504/97 durante o 
período eleitoral. Se admitir-se essa conduta, vamos nos encontrar ante um 
paradoxo, que seria a permissão do uso de outdoor fora do período eleitoral -
porque a ausência de pedido de voto não configuraria propaganda eleitoral 
antecipada - e o de vedá-lo naquele período, quando o pedido de voto é permitido. 
Equivaleria isso a dizer que o pré-candidato possui direitos que são negados ao 
candidato. 

O fato é que, propaganda eleitoral antecipada ou não, outdoors são um 
meio de comunicação com o eleitorado banido pela legislação eleitoral, assim como 
as placas e os cartazes, justamente porque ocupam os espaços públicos da cidade, 
provocam poluição visual e desequilibram a igualdade de oportunidades, já que são 
uma forma de propaganda de alto custo, não disponível para todos os candidatos. 

Pode-se, inclusive, estender esse argumento para a hipótese do caput 
do art. 36-A, que autoriza a "menção à pretensa candidatura, a exaltação de 
qualidades pessoais dos pré-candidatos". Também ali a lei não estabeleceu 
restrições à forma dessa exaltação pessoal do candidato, e teoricamente, nada 
impediria que ele o fizesse também pela via dos outdoors, e por que não? Se a 
prestação de contas do mandato pode ser feita por esse meio, como no caso dos 
autos, feriria o princípio do tratamento isonômico dos pré-candidatos que aquele que 
ainda não se elegeu não pudesse promover seus dotes pessoais e políticos 
publicamente, em outdoors físicos ou eletrônicos. 

Levando isso em consideração, é apropriado vedar a prática, por via 
oblíqua, de conduta que a lei proíbe por via direta. 

4.1. Outdoor na propaganda intrapartidária: 

Vejamos o caso da propaganda intrapartidária, que é aquela que /de / 
acordo com o art. 36, § 8o, da Lei 9.504/1997, realiza-se entre 20 de julho e 05 dê 
agosto do ano em que se realizam as eleições. Nesse período, diz o art. 36, §1?, do 
mesmo diploma legal, que "ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida s 
realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de pmpagarrdq 
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádib, televisão 
e outdoorEquivale dizer que, mesmo em período pré-eleitoral e ainda^ue em se 
tratando de propaganda intrapartidária, o uso de outdoor é vedado. / / 

/ / 
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4.2. A promoção pessoal através de outdoor 

Não desconheço que este Tribunal tem uma tradição de não 
considerar propaganda eleitoral antecipada os outdoors de políticos congratulando-
se com os cidadãos por ocasião de datas festivas importantes, como Dia dos Pais, 
aniversário da cidade, Natal e Ano Novo, etc. Todavia, são hipóteses distintas e 
distantes dos períodos eleitorais, sem vinculação com eles, campanhas eleitorais 
não se realizam intermitentemente, embora o político esteja se fazendo lembrar. 
Nesses casos é pacífico o entendimento de que se trata de atos de mera promoção 
pessoal, que são tolerados pela Justiça Eleitoral, e, de fato, haveria um 
cerceamento de liberdades, uma intromissão exagerada da justiça em questões sem 
relevância eleitoral, tanto que o art. 36-A nem aventou a hipótese de congratulações 
festivas, a meu ver, por considerar isso desnecessário. O caso de prestação de 
contas de mandato é bastante diferente: é ato essencialmente político e que visa 
impressionar o eleitor; de uma forma ou de outra, busca influenciar o seu ânimo, 
com o emprego de forma de comunicação pública, dirigida indistintamente a todo o 
eleitorado, inclusive àqueles que não tem o menor interesse a respeito e até 
repudiem essa prática, pois tudo é possível em uma democracia. Por essa razão, o 
meio de comunicação empregado não pode estar entre aqueles banidos das 
campanhas eleitorais. 

5. A característica de gratuidade da pré-campanha 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se fala 
em propaganda eleitoral é que este é um processo monitorado pela Justiça Eleitoral, 
já que, por princípio, a campanha eleitoral envolve despesas e está submetida a 
controle na prestação de contas, podendo os excessos configurar, inclusive, abuso 
de poder econômico. A pré-campanha, não: não há controle eleitoral sobre a pré-
campanha, justamente porque supõe-se que esta seja, por essência, gratuita, 
proibida a realização de gastos financeiros nesta fase. A leitura das condutas 
permitidas previstas no art. 36-A, e seus incisos, permite concluir com segurança 
que nenhuma das atividades ali estabelecidas supõe propaganda onerosa. 
Naquelas atividades não só estão previstas ações espontâneas como a lei 
preocupou-se em garantir o tratamento igualitário a todos os pré-candidatos, quandp-^? 
se tratar de divulgação através de programas de rádio e TV. A permissão de ga&tb^/ 
na pré-campanha fora de controle é um absurdo, na medida em qué toda 
propaganda política está submetida a escrutínio dos demais partidos políticos é da 
Justiça Eleitoral. Não é, portanto, um princípio democrático e republicano rpaljzar 
pré-campanha paga e a utilização de formas de propaganda polítisâ que eètão 
banidas do período eleitoral. / 
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6. A jurisprudência do TSE: 

A posição do TSE a respeito da matéria rião é uniforme. O 
representante do Ministério Público nesta esfera trouxe acórdão admitindo a prática, 
como segue: 

"ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA. OUTDOOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. 
1. A alegação de que a mera promoção pessoal veiculada em outdoor já 
ensejaria a aplicação de multa por propaganda eleitoral extemporânea foi 
trazida pela primeira vez no agravo regimental, configurando inovação 
recursal, não admitida nos termos da jurisprudência desta Corte. 
2. É firme o entendimento desta Corte de ser inviável a aplicação de multa 
por propaganda eleitoral antecipada quando, na mensagem veiculada em 
outdoor, não há pedido de voto, menção à candidatura ou outras 
circunstâncias que sinalizem o objetivo do candidato de angariar a simpatia 
do eleitor e consequentemente o apoio em futura eleição. Precedentes" 
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL n. 1-
43.2012.6.21.0172, de 19.5.2015, Ministro Gilmar Mendes). 

Entretanto, no polo oposto encontra-se a seguinte decisão do mesmo 
TSE, transcrita pelo promotor de justiça eleitoral nestes autos, que também repito: 

"[...] é de reconhecer a configuração de propaganda eleitoral extemporânea 
por intermédio de mensagem em outdoor com fotografia em grande destaque 
do prefeito, candidato à reeleição, com alusões à sua maciça aprovação 
popular" (Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 10010, 
de 12.11.2009, Min. Arnaldo Versiani). 

7. A posição dos TREs 

No âmbito dos Tribunais Regionais, há o caso que guarda similitude 
com a matéria, julgado pelo TRE-MT, no qual aquela Corte considerou propaganda 
eleitoral antecipada a conduta do pré-candidato que encomendou post patrocinado 
no Facebook exaltando suas qualidades políticas. Entendeu o Tribunal q u e ^ 
conduta era ilícita, pois é expressamente vedada a propaganda política paga" na 
internet (http://www.tre-mt.jus.br/imprensa/noticias-tre-mt/2016/Abril/mantida-d 
determina-suspensao-de-propaganda-de-taborelli-no-facebook). / / ' 

/ /V"" / 
* /tS / 

E, em caso de todo semelhante, o TRE-PE condenou pré-candjdata 
por uso de outdoors, sustentando a necessidade de interpretação siéteipátíèa çia 
legislação eleitoral e o entendimento de que não se pode admitircatós de pré-
campanha em meios que são proibidos no período previsto para a propaganda 
eleitoral. Esta, a ementa do julgado: / / 

http://www.tre-mt.jus.br/imprensa/noticias-tre-mt/2016/Abril/mantida-d


TRESC 

Fl. 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
RECURSO ELEITORAL N. 29-75.2016.6.24.0046 - CLASSE 30 - PROPAGANDA 
ELEITORAL - 46^ ZONA ELEITORAL - TAIÓ 

"RECURSO ELEITORAL EM SEDE DE REPRESENTAÇÃO POR 
DESCUMPRIMENTO A DISPOSITIVO DA LEI N° 9.504/97. RITO DO ART. 
96 DA REFERIDA LEI. PRAZOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS. 
ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA, CONSUBSTANCIADA NA AFIXAÇÃO DE ADESIVOS EM 
VEÍCULOS E APARIÇÃO DA CANDIDATA EM OUTDOORS. 
ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA EM ENTREVISTA À 
RÁDIO COMUNITÁRIA REVELANDO-SE FUTURA CANDIDATA AO PLEITO 
MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 39 DA LEI DAS 
ELEIÇÕES. PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 
REPRESENTANTE DO PARTIDO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM FACE 
DO DISPOSTO NO ART. 35 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23462/2015. 
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. LEI 13.165/2015. ATOS DE 
PRÉ-CAMPANHA. OUTDOOR. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A LEI 13.165/2015 CRIOU 
UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO "PROPAGANDA" NO DIREITO 
ELEITORAL, POIS ALÉM DAS PROPAGANDAS PARTIDÁRIA; 
INTRAPARTIDÁRIA; ANTECIPADA (AGORA COM PEDIDO EXPLÍCITO DE 
VOTOS) E ELEITORAL, FOI CRIADA A FIGURA DOS "ATOS DE PRÉ-
CAMPANHA ELEITORAL". 2. A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA DA LEI NOVA, NÃO SE PODE ADMITIR ATOS DE PRÉ-
CAMPANHA POR MEIOS DE PUBLICIDADE VEDADOS PELA 
LEGISLAÇÃO NO PERÍODO PERMITIDO DA PROPAGANDA ELEITORAL, 
OU SEJA, TAIS ATOS DEVEM SEGUIR AS REGRAS DA PROPAGANDA, 
COM A VEDAÇÃO ADICIONAL DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. 3. A 
RESPONSABILIDADE PELA PUBLICIDADE SERÁ DEMONSTRADA SE AS 
CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO 
DEMONSTRAREM A IMPOSSIBILIDADE O BENEFICIÁRIO NÃO TER 
CONHECIMENTO DA PROPAGANDA (ART. 40-B, PARÁGRAFO ÚNICO DA 
LEI 9.504/97). 4. REALIZAÇÃO DE ATO DE PRÉ-CAMPANHA EM MEIO 
PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL, QUAL SEJA, OUTDOOR, 
DEVENDO SER APLICADA A MULTA PREVISTA NO ART. 36, § 3o. 
MULTAAPLICADA EM SEUVALOR MÍNIMO. 6. VOTO PELO PROVIMENTO 
DA PRETENSÃO RECURSAL" (TRE-PE. Acórdão no Recurso Eleitoral 
3-96.2016.6.17.0135, de 8.4.2016, Juiz Paulo Victor Vasconcelos^de 
Almeida). X / 

/ / 
/ / 

8. A posição oficial do Ministério Público Eleitoral (Pet 655/2016, n. 
109980-PGE) / / O 7 

É pertinente relatar que o Ministério Público Eleitoral, átr0é§/de seu 
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, formulou consulta ao E. TSfe^/a/ respeito 
precisamente dessas questões e, embora se trate de uma consulta, 9 Ministério 
Público antecipa seu posicionamento de forma argumentativa ém minudente 
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explanação de seis laudas. A consulta questiona se as condutas narradas no art. 
36-A são numerus clausus, se permitem gastos pessoais do pré-candidato e se os 
atos da pré-campanha estão sujeitos às mesmas restrições dos atos da campanha, 
mencionando-se especificamente o uso de outdoors. Como disse, em que pese se 
tratar de consulta, o Ministério Público já se posicionou pela interpretação restritiva 
às questões postas. Essa consulta foi formulada em 07 de junho do corrente. 

Como diz o MP na sua formulação, "se a finalidade da lei fosse permitir 
a realização de todo e qualquer ato de propaganda política de pré-campanha, 
limitando-o apenas à exigência de que não fosse feito "pedido explícito de voto", não 
seria necessário delimitar os atos dos incisos do art. 36-A, bastando que constasse 
a redação do caput que já autoriza a menção à pré-candidatura e à exaltação das 
qualidades pessoais, desde que não fosse feito pedido explícito de votos". 

O argumento tem toda a consistência e, no meu entender, a conclusão 
é a de que, se o pré-candidato usa de meios vedados de propaganda, excluídos da 
previsão do art. 36-A, especialmente aqueles que importam em gastos pessoais ou 
sejam vedados nas campanhas eleitorais, esse pré-candidato está realizando 
campanha eleitoral antecipada, apesar de não ter feito pedido explícito de voto. 

Deve-se ter em mente, para esse fim, que no período eleitoral, o uso 
de outdoor, ou qualquer outra forma de comunicação política vedada, implica na 
aplicação de multa ao infrator, no montante de cinco a quinze mil reais, a teor do 
que expressamente dispõe o art. 39, § 8°, da Lei 9.504/1997; uma vez reconhecida 
a ilicitude do meio empregado, a sanção é obrigatória, pouco importando que não 
tenha havido pedido explícito de voto. 

9. O caso concreto 

No caso concreto, ainda que a propagação impugnada (fls. 6-7) deva 
ser entendida como regular divulgação de atos parlamentares, e não como 
propaganda eleitoral antecipada - em razão da liberalidade legal, pois é manifesta 
essa sua finalidade específica o meio de que se valeu o recorrido, por outdoors, é 
terminantemente ilícito. 

Reitero, pois, que a impropriedade da divulgação não é material, em 
face de seu conteúdo, e sim formal, pelo emprego ilegítimo de outdoors. 

Diante disso, a sentença deve ser parcialmente revista, p^ra que;;â 
representação prevaleça improcedente a respeito da extemporanéi^d^da 
divulgação (Lei n. 9.504/1997, art. 36, caput e § 3o c/c art. 36-A, i d e 
outra parte, seja o recorrido condenado pelo uso impróprio de çutâodrs (l4í n. 
9.504/1997, art. 39, §8°). ^ / / 

p, f 
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Na Lei das Eleições, estas são as sanções previstas para o emprego 
ilícito de outdoors em seu art. 39: 

"§ 8o 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 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais)". 

Nestes autos, o único representado é o recorrido, havendo ele de 
solitariamente responder pela ilegalidade praticada, sujeitando-se à determinação 
de imediata retirada dos artefatos publicitários impugnados e ao pagamento de 
multa pecuniária, que arbitro em R$ 5.000,00, uma vez que a Resolução TSE n. 
23.459/2015 estabelece como limite máximo de gasto para a campanha de 
Vereador do município de Taió nas Eleições 2016 o valor de R$ 11.912,64, sendo 
que para a campanha de Prefeito, o valor estabelecido como teto é de R$ 
52.331,24. Dessa forma, considerando-se que não se sabe para qual cargo o 
representado deseja concorrer, reputo como proporcional a valoração da pena 
pecuniária no mínimo legal. 

10. Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso, para 
condenar o recorrido à imediata rempção dos outdoors, irinpugnados e à multa 
pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco 
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RECURSO ELEITORAL N° 29-75.2016.6.24.0046 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA/ANTECIPADA -
OUTDOORS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - 46a ZONA ELEITORAL - TAIÓ 
RELATOR: JUIZ HÉLIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS 

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRIDO(S): JOEL SANDRO MACOPPI 
ADVOGADO(S): FÁBIO RICARDO LUNELLI; BRUNA LUIZA GONÇALVES TREIN; DAVI LUCIANO 
BERTOLI DA SILVA 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, a ele dar parcial 
provimento - vencidos os Juízes Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu e Davidson Jahn Mello, 
que negavam provimento ao apelo - , nos termos do voto do Relator. Foi assinado o Acórdão 
n. 31311. Presentes os Juízes Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu, Antonio do Rêgo Monteiro 
Rocha, Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli, João Batista Lazzari, Hélio David Vieira 
Figueira dos Santos, Ana Cristina Ferro Blasi e Davidson Jahn Mello. 

SESSÃO DE 11.07.2016. 

REMESSA 

Aos dias do mês de de 2016 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Apoio ao Pleno, lavrei o presente termo. 


