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Parecer 21.292/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/3.803/2020) 

 
 
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. 
ELEIÇÕES 2020. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. 

1. Entrevista a emissora de rádio na qual pré-candidato menci-
ona seu nome, afirma que é a melhor opção eleitoral e explicita-
mente pede voto não está incluída nas condutas permitidas pelo 
art. 36-A da Lei 9.504/1997. 

2. Há pedido explícito de voto em trecho no qual pré-candidato 
exorta: “após a homologação do meu nome, votar no dia 4 de ou-
tubro, votar em GILVANDRO ESTRELA” – conduta proibida pelo 
art. 36-A, caput, da Lei das Eleições. 

3. Parecer por não provimento do recurso. 

1 RELATÓRIO 

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 45a Zona Eleitoral. Esta 

julgou procedente pedido em representação proposta pelo Diretório Municipal do PAR-

TIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) em face de GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA, que se 

apresenta como “GILVANDRO ESTRELA”, pré-candidato a prefeito do Município de Belo Jar-

dim (PE), por propaganda eleitoral antecipada mediante entrevista em rádio. 

2. O recorrente argumenta que é nítida a ausência de pedido explícito de votos, pois 

na entrevista mencionou apenas a data das eleições 2020, sua pré-candidatura, fez crí-

ticas à atual gestão e divulgou posicionamento pessoal, o que é permitido pelo art. 36-

A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). 

3. O recorrido, nas contrarrazões, alega que pré-candidatura deve ocorrer por meio 

de manifestação de ideias, projetos e opiniões, desde que não envolva pedido de voto, e 

que o recorrente praticou ato típico de campanha. 

4. É o relatório. 
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2 DISCUSSÃO 

5. O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 19 de agosto de 2020 

(Diário da Justiça eletrônico 166), e a interposição do recurso ocorreu no mesmo dia, 

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

perior Eleitoral.1 

6. O seguinte fato é incontroverso neste processo: o recorrente GILVANDRO ESTRELA 

DE OLIVEIRA, que se apresenta como “GILVANDRO ESTRELA”, ao participar de programa 

de rádio denominado Programa “Café com ALMIR PONTES”, em 15 de junho de 2020, 

proferiu as seguintes palavras (sem destaque no original): 

O povo não quer mais saber de “JOÃO” e “HÉLIO”; então, a opção, pela lógica, pela 
consistência, pela coerência, pela minha transparência que eu sou um homem 
transparente, é no futuro, após a homologação do meu nome, votar no dia quatro 
de outubro, votar em GILVANDRO ESTRELA. 

7. 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. 

8. 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 relativas à 

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

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) 

 
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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V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas 
redes sociais; (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015). [...] 

9. O objetivo da norma foi ampliar o debate político, salutar para a democracia. 

Entrevista em rádio na qual pré-candidato menciona seu nome, afirma que é a melhor 

opção de voto e explicitamente pede voto não está incluída nas condutas permissivas do 

art. 36-A da Lei 9.504/1997. 

10. A questão é de fácil deslinde. O pedido de voto foi explícito ao máximo, conforme 

se verifica no trecho “após a homologação do meu nome, votar no dia quatro de 

outubro, votar em GILVANDRO ESTRELA”. Esse evidente e indiscutível pedido de 

voto é vedado pelo caput do art. 36-A da Lei das Eleições. 

11. Está ostensivo pedido de votos antes de iniciado o período previsto no art. 1o, § 1o, 

IV, da Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020,2 razão pela qual deve ser 

afastada a alegação do recorrente de que apenas discutiu projetos políticos e fez menção 

a futura candidatura. 

12. Portanto, o representado GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA buscou, de modo pre-

maturo e ilegal, impulsionar sua potencial candidatura ao cargo de prefeito no pleito de 

2020, o que configura propaganda eleitoral antecipada. 

3 CONCLUSÃO 

13. Ante o exposto, posiciona-se o Ministério Público Eleitoral por não provimento do 

recurso. 

Recife (PE), 14 de setembro de 2020. 

[Assinado eletronicamente.] 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

 
2“Art. 1o As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, 

em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado 
o disposto no § 4o deste artigo. 

 § 1o Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes datas: [...] 
 IV – após 26 de setembro, 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; […]”. 


