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 Conceito:

“A propaganda busca criar estados emocionais que
possam exercer influência sobre as escolhas das pessoas –
deve estar presente sempre o elemento intencional, “o
propósito deliberado de influir na opinião ou na conduta
alheia.

Ora, não há ambiente mais favorável a ela do que a
política. A propaganda política tenta justamente criar
estados mentais favoráveis a um projeto político – é ela o
conjunto de propagandas utilizadas pelos políticos para
chegarem ao poder ou nele se manterem, como bem
asseverou Jean-Marie Domenach.”
NEVES FILHO. Carlos. Propaganda Eleitoral: e o princípio da liberdade da propaganda política. Belo Horizonte:
Fórum, 2012. Pág. 17;



 Imprensa escrita (art. 43, da Lei 9504/97):

 10 anúncios por veículo;

 1/8 de jornal padrão;

 ¼ de revista ou tabloide;

 divulgação do valor pago. 



 Limitação por contratante ou por candidato?

 Necessidade de atendimento ao art. 38, da Lei 
9.504/97?



 Pena:

 Multa de R$ 1.000,00 a 10.000,00.



 Imprensa escrita:

 Propaganda antecipada (Lei 13.165/15);

 Art. 36-A, da Lei 9.504/97 – rol taxativo ou 
exemplificativo?

 Art. 36-A, da Lei 9.504/97 – positiva ou negativa?



 Conceito Propaganda Negativa:

“Outra questão que se apresenta aos olhos dos políticos 
é a propaganda eleitoral antecipada negativa.

Uma das frases da campanha eleitoral é a da estratégia 
ofensiva, já mencionada neste livro.

Na fase da estratégia ofensiva, o candidato se 
volta contra o outro ou contra os outros, e 
produz peças publicitárias contra os outros 
candidatos.”
CONEGLIAN, Olivar. Obra citada na nota 3. P. 286/287.



 Imprensa Escrita:

 Liberdade de Manifestação (art. 05, IV e art. 220, 
ambos da CF);

 Princípio da Igualdade e da Legitimidade das 
Eleições;



 Notícias Positivas:

 Divulgação de entrevistas;

 Ideias, propostas;

 Qualidades pessoais;

 Passado político. 



 Críticas:

 Liberdade de manifestação;

 Direito a intimidade de pessoas públicas;

 Fato sabidamente inverídico (art. 323, do CE);

 Calúnia, injúria e difamação (art. 324/326).



“RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. JORNAL.
DIVULGAÇÃO ESCRITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA, NA MODALIDADE
NEGATIVA E SUBLIMINAR, CARACTERIZADA. A MATÉRIA VEICULADA
EXTRAPOLOU O FIM JORNALÍSTICO E TEVE NÍTIDO PROPÓSITO
ELEITORAL. PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NÃO
COMPROVADO.
1 - O TRINÔMIO CANDIDATO, PEDIDO DE VOTO E CARGO PRETENDIDO
NÃO É MAIS EXIGÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA, SENDO SUFICIENTE A PERCEPÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES ASSOCIADAS À ELEIÇÃO.
PRECEDENTES: TSE.
2 - A IMPOSIÇÃO DE MULTA ÀQUELE QUE É BENEFICIADO PELA

PROPAGANDA ANTECIPADA DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SEU
PRÉVIO CONHECIMENTO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NO
PRESENTE CASO. PRECEDENTES: TSE E TRE/SP. RECURSO PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO ELEITORAL EM RELAÇÃO AO
ORA RECORRENTE, MANTENDO-SE A MULTA APLICADA A EMPRESA
JORNAL”
São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral. Recurso nº 132-30.2011.6.26.0199. Rel. Juiz Alberto Zacharias Toron. 
Julgado em 26 de novembro de 2015;



“A presente representação funda-se em infração à normal
do artigo 36, “caput”, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
“A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5
de julho do ano da eleição”.

Inicialmente, releva notar que a imprensa poderá
emitir manifestação favorável ou não a candidato,
pré-candidato ou, até mesmo, a partido político,
desde que não ultrapasse os limites da liberdade de
expressão e não ingresse no campo da propaganda
eleitoral antecipada positiva ou negativa.”
São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral. Recurso Eleitoral nº 6-50.2014.6.26.0077. Rel. Des. Mario Devienne Ferraz.
Julgado em 07 de julho 2014;



“Igualmente, as manifestações realizadas pelo recorrente não se inserem no âmbito da
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo
igualmente impertinente a menção ao inciso IX do art. 5º da Constituição da
República.
No caso, a matéria estaria regulada pelo inciso IV do art. 5º da Constituição da
República, que garante a livre manifestação do pensamento. Ocorre, porém, que esta
garantia constitucional não é absoluta – assim como nenhum direito é
absoluto – e encontra limitação no próprio inciso IV, que veda o anonimato.
[...] Diante dos fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias, fica
evidente que a garantia constitucional de livre manifestação do pensamento não pode
ser arguida como excludente da tipificação do delito eleitoral, em especial porque a
hipótese dos autos revela o uso do anonimato, que é vedado pela Constituição Federal.
Não bastasse isso, vale lembrar que nenhum direito é absoluto e que, entre as
garantias constitucionais, também se inserem a proteção e a inviolabilidade
da honra (CF, art. 5º, V e X), bens jurídicos tutelados pelo tipo do art. 325 do
Código Eleitoral.”
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RESPE nº 1868-19.2014.6.00.0000. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. 
Julgado em 6 de outubro de 2015.



 CUIDADO: Abuso do poder econômico, 
político e uso indevido dos meios de 
comunicação social;



- Art. 22, da Lei Complementar 64/09:

- Uso indevido de veículos ou meios de comunicação

social: “impede-se que os mandatários públicos

possam se utilizar desse instrumento para assegurar

adesão da opinião pública e seus interesses”

(Velloso e Agra)



 Conclusão:

 Necessidade de ponderar as garantias 
constitucionais envolvidas.

 Ação da Justiça Eleitoral deveria ser condicionada a 
propaganda ser ilícita e influir na vontade do eleitor.


