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Parecer 24.051/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/3.884/2020) 

 
 
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. 
ELEIÇÕES 2020. TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDE SOCIAL. 
NATUREZA DE “SHOWMÍCIO”. CONTEÚDO ELEITORAL. 
SORTEIO DE CAIXAS DE SOM. MEIOS PROSCRITOS NO PE-
RÍODO OFICIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL. 

1. Promover showmício e distribuição de brindes são atos não in-
cluídas nas condutas permitidas pelo art. 36-A da Lei 
9.504/1997, que visa a promover debate político salutar para a 
democracia. 

2. A lei proíbe propaganda eleitoral por showmício e distribuição 
de brindes (art. 39, §§ 6o e 7o, da Lei 9.504/1997). Não pode haver 
festividades patrocinadas por pré-candidato nem ser oferecidos 
bens que proporcionem vantagem a eleitores e eleitoras, para ga-
rantir igualdade da disputa. 
3. Caracteriza-se ilícito eleitoral quando a veiculação de propa-
ganda na pré-campanha ocorre por formas proscritas no período 
oficial de propaganda. Precedentes do Tribunal Superior Eleito-
ral e do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 

4. Parecer por provimento do recurso. 

1 RELATÓRIO 

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 94a Zona Eleitoral (do-

cumento 5802461). Esta indeferiu petição inicial e extinguiu sem julgamento de mérito 

representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pela Comissão Provisória 

do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) em face de ADELMO DUARTE RIBEIRO, pré-

candidato a prefeito do Município de Lajedo (PE), por considerar que nem todo prose-

litismo é vedado ou caracteriza pedido de votos e que o representado não pediu votos 

explicitamente em transmissão ao vivo (live) que promoveu por meio da rede social 

YouTube. 

2. O recorrente afirma que: (a) o representado, sob o argumento de comemorar seu 

aniversário de 70 anos, promoveu comício-espetáculo (“showmício”) com apresentação 
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de banda musical, apresentação teatral, sorteio de brindes e outros atos, tudo transmi-

tido pela plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube;1  (b) a transmissão, de-

nominada “Live da Nação Amarela”, foi realizada em perfil gerenciado por grupo polí-

tico do representado, cujo objetivo é dar publicidade aos comícios dos políticos que 

apoia; (c) é evidente o conteúdo eleitoreiro da conduta descrita, que ultrapassou as per-

missões do art. 36-A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), de 

modo que configurou propaganda extemporânea realizada por meio vedado (showmí-

cio), consoante o art. 39, § 7o, da lei. Requer reforma da sentença para que o recorrido 

seja condenado por propaganda eleitoral antecipada, à multa prevista na Lei das Elei-

ções. 

3. ADELMO DUARTE RIBEIRO apresentou contrarrazões, nas quais defendeu manuten-

ção da sentença. 

4. É o relatório. 

2 DISCUSSÃO 

5. O recurso é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 5 de agosto de 2020 (Di-

ário da Justiça eletrônico 155), e a interposição ocorreu em 6 de agosto de 2020, ou 

seja, no prazo do art. 22 da Resolução 23.608, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal 

Superior Eleitoral.2 

6. Os fatos são incontroversos. O pré-candidato a prefeito do Município de La-

jedo (PE), ADELMO DUARTE RIBEIRO, promoveu, em 24 de junho de 2020 (Dia de São 

João), transmissão ao vivo (live) em plataforma de compartilhamento de vídeo (You-

Tube). Houve duas apresentações musicais (com os artistas TUXINHA SANFONEIRO e 

MOURINHA DO FORRÓ) e, intercaladamente, foram transmitidos vídeos em que o próprio 

pré-candidato, familiares e conhecidos falaram sobre a trajetória de vida e política do 

recorrido. Ao final, duas caixas de som da marca JBL foram sorteadas (a 3h56min do 

vídeo). 

7. Promoção de showmício e distribuição de brindes são atos jurídicos que devem 

ser interpretados 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. 

8. O Direito Eleitoral rege-se por diversos princípios, muitos previstos na Constitui-

ção 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 

 
1Disponível em: <https://is.gd/YT00t> ou <https://www.youtube.com/watch?v=Y5ge7hl3ITU>. 

Acesso em: 2 out. 2020. 
2“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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da igualdade e com o art. 14, § 9o, da Constituição da República, que busca prevenir e 

reprimir abuso de poder econômico.3 

9. 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 sistemá-

tica 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.”4 

10. O princípio da isonomia no Direito Eleitoral visa a garantir igualdade entre candi-

datas e candidatos na disputa eleitoral, para preservar equilíbrio e permitir as mesmas 

oportunidades, a fim de evitar que aqueles com maior fôlego econômico sejam benefi-

ciados (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. 

11. Além disso, o art. 14, § 9o, da Constituição da República prevê edição de lei com-

plementar 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 legitimi-

dade das eleições contra a influência do poder econômico.” 

12. 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 pre-

tensos candidatos não poderão realizar, de forma lícita, despesas com atos de pré-cam-

panha, pois elas passariam ao largo do controle estatal, sem fontes e valores conhecidos 

do sistema de Justiça Eleitoral, totalmente clandestinas em relação ao subsistema nor-

mativo aplicável às prestações de contas de campanhas eleitorais. 

13. Coerente com o sistema, o art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de se-

tembro de 1997), em seus incisos permissivos, indica as balizas em que admite exposi-

ção de pré-candidato sem previsão de gastos pelo interessado. 

14. De fato, a partir da alteração da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 

1997), pela Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, houve flexibilização das normas re-

lativas à propaganda eleitoral antecipada, devido à introdução do art. 36-A: 

 
3“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)”. 

4BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 455. 
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Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envol-
vam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qua-
lidades 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). 

§ 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. (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). 

15. Pedido de voto é prescindível para configurar propaganda antecipada, quando 

o(a) potencial candidato(a) busca mecanismos indiretos, com maior ou menor grau de 

sutileza, para incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocupar cargo eletivo. A ex-

pressão utilizada pelo legislador no art. 36-A da Lei 9.504/1997 – “pedido explícito de 

voto” – não significa pedido de voto expresso, direto, ostensivo. Não há necessidade de 

fórmulas evidentes de pedido, como “Vote em fulano” ou “Em 2020, vá de 99999”. Pode 

haver pedido explícito, posto que realizado de forma sutil, dissimulada. Sobre o tema, 

as palavras do eleitoralista RODRIGO LÓPEZ ZILIO são esclarecedoras: 

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata com-
preensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido explícito 
é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse 
pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do seu voto”, 
“quero seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em síntese, 
sempre emprega a palavra “voto” ou uma expressão de igual equivalência (v.g., su-
frágio). De outra parte, embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não 
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textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha ante-
rior), símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência 
direta com o ato de votar.5 

16. Promover showmício e distribuição de brindes são condutas não incluídas 

nas normas permissivas do art. 36-A da Lei 9.504/1997. Pelo contrário, são condutas 

vedadas. A lei proibiu propaganda eleitoral por showmício e distribuição de brindes no 

art. 39, §§ 6o e 7o, da Lei 9.504/1997, ou seja, não pode haver realização de festividades 

patrocinadas por pré-candidatos nem serem oferecidos bens que proporcionem vanta-

gem aos eleitores e eleitoras, para garantir igualdade da disputa. 

17. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento sedimentado que de que se ca-

racteriza a propaganda extemporânea quando pré-candidato utiliza formas pros-

critas no período oficial de propaganda, como é o caso do showmício (sem destaque no 

original): 

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ELEITORAL. PRO-
PAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. SHOWMÍCIO. MULTA. REEXAME DE 
PROVAS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RE-
CURSAL. SÍNTESE DO CASO 

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso interposto por JOSÉ AGRIPINO 

MAIA e negou provimento aos recursos interpostos por RIVELINO CÂMARA, CARLOS 

EDUARDO NUNES ALVES, RAIMUNDO NONATO PESSOA FERNANDES e WALTER PEREIRA 

ALVES, para manter a decisão do juiz auxiliar que julgou procedente o pedido de 
aplicação de multa por propaganda antecipada, assim como o valor, estipulado em 
R$ 15.000,00, de maneira individual, por entender que o evento realizado ficou ca-
racterizado como showmício. 

2. Na decisão agravada, foi negado seguimento aos recursos especiais apresentados 
por RIVELINO CÂMARA e RAIMUNDO NONATO PESSOA FERNANDES, bem como ao re-
curso eleitoral interposto por WALTER PEREIRA ALVES, mantendo–se os termos do 
acórdão regional. 

ANÁLISE DOS AGRAVOS REGIMENTAIS 

3. Tendo em vista que o fundamento da decisão agravada – que entendeu inaplicá-
vel o princípio da fungibilidade para receber o recurso eleitoral interposto contra 
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral como especial – não foi impug-
nado nas razões do primeiro agravo regimental, a insurgência não merece ser co-
nhecida, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 

4. Não houve omissão quanto ao argumento do agravante de que não há previsão 
legal para aplicação de multa pela realização de showmício, pois, conforme consig-
nado na decisão agravada, tal matéria não foi objeto de prequestionamento, não 
podendo ser conhecida por esta Corte, a teor do verbete sumular 72 do TSE. 

5. Para alterar o entendimento do Tribunal a quo de que ficou configurada a exis-
tência de showmício na espécie, seria necessário proceder ao revolvimento do ca-
derno fático–probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, 
a teor do verbete sumular 24 do TSE. 

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 

 
5ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 383. Sem destaque 

no original. 
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pedido explícito de votos, a mensagem contenha promoção pessoal do pretenso can-
didato 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). 

7. À luz dos critérios fixados por este Tribunal, a realização de propa-
ganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, 
não enseja irregularidade per se. Todavia, caracteriza–se o ilícito elei-
toral 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 showmício, nos 
termos do art. 39, § 7o, da Lei 9.504/97. 

8. Configura inovação recursal o argumento de que as condutas ilícitas não foram 
individualizadas, o que inviabiliza a sua análise, uma vez que esta Corte Superior 
entende não ser admissível a inovação de teses em sede de agravo regimental (AgR-
AI 455–68, rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18.10.2019; AgR-AI 0606992–66, rel. 
Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO, DJE de 7.10.2019; AgR-REspe 220-28, rel. 
Min. JORGE MUSSI, DJE de 1o.10.2019). 

CONCLUSÃO 

Agravos regimentais a que se nega provimento.6 

18. É evidente que o representado buscou, de modo prematuro, impulsionar sua po-

tencial candidatura no pleito que se avizinha por meios proscritos, o que configura pro-

paganda eleitoral antecipada. 

19. Apesar de o juízo eleitoral haver fundamentado a sentença na ausência de pedido 

explícito de voto e caracterizado a conduta como mero proselitismo político, pedido de 

voto ou alusão a candidatura são prescindíveis para configurar propaganda antecipada, 

quando potencial candidato busca mecanismos indiretos, com maior ou menor grau de 

sutileza, para incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocupar cargo eletivo. 

20. Assiste razão ao recorrente quando afirma ter o pré-candidato procurado masca-

rar a live, verdadeira peça propagandística, em comemoração de aniversário, ainda mais 

quando o evento virtual, que contou com mais de 1.000 visualizações simultâneas (do-

cumento 5802161), aconteceu em perfil de grupo que faz divulgação do Partido Social 

Democrático, ao qual é filiado o recorrido. 

21. O representado realizou propaganda eleitoral antecipada por meios vedados, de 

modo que deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3o, da Lei 

das Eleições, acima do mínimo legal, tendo em vista a grandiosidade do evento e o al-

cance do meio empregado, que atingiu grande quantidade de pessoas. Na data deste 

parecer, o vídeo da transmissão já contava 5.234 visualizações na plataforma YouTube, 

conforme imagem a seguir:7 

 
6TSE. Recurso especial eleitoral 060144513. Relator: Ministro SÉRGIO BANHOS. Diário da Justiça 

eletrônico, tomo 41, 2 mar. 2020. 
7Disponível em: <https://is.gd/YT00t> ou <https://www.youtube.com/watch?v=Y5ge7hl3ITU>. 

Acesso em: 2 out. 2020. 
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22. O importe das multas deve possuir também finalidade educativa, de prevenção individual, para can-

didatos que deliberem burlar as restrições da legislação eleitoral e buscar obter vantagens competitivas na 

disputa de cargos eletivos, para si ou para pessoas de seu grupo político. Multas demasiado reduzidas debilitam 

a finalidade sancionatória da lei e a própria credibilidade da Justiça Eleitoral. 

3 CONCLUSÃO 

23. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por provimento do recurso, 

para julgar procedente o pedido da representação, cominar ao representado multa de 

R$ 15.000,00 e determinar sua retirada da plataforma (art. 7o, caput, da Resolução 

23.610, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral). 

Recife (PE), 2 de outubro de 2020. 

[Assinado eletronicamente.] 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 


