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Parecer 25.574/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/3.914/2020)

ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2020.  PROPAGANDA  ELEITORAL
ANTECIPADA. EVENTO COM PEDIDO DE VOTOS.
1. Realização de evento com quantidade considerável de pesso-
as, decoração nas cores de partido político e pedido de voto é
conduta  não  incluída  nas  permissões  do  art.  36-A  da  Lei
9.504/1997.
2. Há pedido de voto explícito, entre outros no trecho “Lembrem-
se também da importância de votar no prefeito LULA CABRAL”, o
que é vedado pelo caput do art. 36-A da Lei das Eleições. O con-
texto da divulgação denota o caráter eleitoral do evento, com ce-
rimonialista e enfeites nas cores de partido político.
3. Parecer por não provimento do recurso.

1 RELATÓRIO

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 15a Zona Eleitoral.
Esta  julgou  procedente  pedido  em  representação  proposta  pelo  MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO em face de LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO e EDNA GOMES

DA SILVA,  pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita do Município do Cabo de Santo
Agostinho (PE), por propaganda eleitoral antecipada.

2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, perda superveniente de objeto da re-
presentação, diante da remoção do vídeo apontado como ilícito. No mérito, sustentam
que estão ausentes má-fé e intento de burlar as normas eleitorais, pois no vídeo não se
denota pedido explícito de votos.

3. Contrarrazões apresentadas.

4. É o relatório.
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2 DISCUSSÃO

5. O recurso é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 14 de setembro de 2020,
e a interposição ocorreu no mesmo dia, no prazo do art. 22 da Resolução 23.608, de 18
de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral.1

6. Os recorrentes alegam  perda superveniente de objeto da representação, diante
da remoção do vídeo apontado como ilícito. Todavia, no caso de propaganda eleitoral
antecipada, incide multa quando comprovada sua prática e prévio conhecimento por
parte do beneficiário, independentemente de remoção da peça publicitária. Portanto,
não se deve acolher a alegação.

7. O seguinte fato é incontroverso: os recorrentes promoveram encontro e proferi-
ram as seguintes palavras, conforme degravação de vídeo publicado em redes sociais:

Edna Gomes:
[...] Para aceitar o convite do prefeito LULA CABRAL para estar nesse lugar, para
estar junto com ele e continuar cuidando do nosso povo, cuidando da
nossa população, ouvindo as nossas mulheres. (4min50s)
Essa  campanha tem  um grande  diferencial,  a  participação  das  mulheres  é
muito importante para reconduzir o prefeito para este novo man-
dato.  Somos 52% da população feminina e nós,  mulheres,  vamos decidir a
eleição, que decidirão quem continuará  à frente da Prefeitura Municipal do
Cabo. (5min10s)
Eu encerro com esse apelo, a hora que for votar em JEFFERSON MARQUES, lem-
brem-se também da importância de votar no prefeito LULA CABRAL

(6min25s)

Lula Cabral:
Eu pensei que ia ter 50 pessoas, 60 pessoas…  A gente foi quebrando todo o
protocolo [voz na plateia: Agora tá cheio] (8min17s)
Nós fizemos as ruas, não sei quantas, [inaudível], a praça tão pedida, academia
da cidade, a creche tão sonhada, mas nós temos que assumir novos compro-
misso porque esses já passaram, esses já estão feitos, esses não vão ficar den-
tro daquela urna. Nós queremos saber o que vocês querem que a gente faça
mais por Pontezinha.2 (9min47s)
Porque certamente a gente vai filtrar, vai colocar no nosso orçamento e vai po-
der fazer mais pela cidade. (10min35s)
O que interessa a vocês é  o que nós vamos fazer daqui para a frente
(11min26s)
Nós  vamos  construir  no  Cabo  o  hospital  da  mulher,  quem  concorda?
(11min39s)

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).”

2 Pontezinha é um bairro do Município do Cabo de Santo Agostinho (PE).
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Agora, nós precisamos continuar o que nós começamos aqui.

8. 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.

9. De fato, a partir da alteração da Lei das Eleições pela Lei 13.165, de 29 de setem-
bro de 2015, houve flexibilização das normas relativas à propaganda eleitoral anteci-
pada, devido à introdução do art. 36-A (sem destaque no original):

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 po-
derão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Re-
dação dada pela Lei no 13.165, de 2015)
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevis-
tas, 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 in-
formativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a rea-
lização 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 socie-
dade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela
Lei no 13.165, de 2015)
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no in-
ciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das pré-
vias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (In-
cluído 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).

10. O objetivo da norma foi ampliar o debate político, salutar para a democracia. Re-
alização de evento com quantidade considerável de pessoas, decoração nas cores de
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partido político e pedido de voto são condutas que não estão incluídas nas permissões
do art. 36-A da Lei 9.504/1997.

11. A questão é de fácil deslinde. O pedido de voto foi explícito, conforme se verifica
no trecho “lembrem-se também da importância de votar no prefeito LULA CABRAL”, ve-
dado pelo caput do art. 36-A da Lei das Eleições. Além disso, o contexto da divulgação
denota nítido caráter de campanha eleitoral do evento, com cerimonialista e enfeites
nas cores de partido político.

12. Resta evidente, portanto, que os representados buscaram, de modo prematuro,
impulsionar a potencial candidatura ao cargo de prefeito e vice-prefeita no pleito que
se avizinha, o que configura propaganda eleitoral antecipada.

3 CONCLUSÃO

13. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por não provimento do re-
curso.

Recife (PE), 9 de outubro de 2020.

[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA

Procurador Regional Eleitoral
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