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 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Promotoria Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral – Picos/PI 

 

Ref.: REPRESENTAÇÃO (11541) N. 0600119-71.2020.6.18.0010 / 010ª ZONA 

ELEITORAL DE PICOS PI 

REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

DE PICOS-PI 

REPRESENTADO: FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA FILHO, "ARAUJINHO" 

  

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

 

 

Meritíssimo Juiz, 

 

Trata-se de representação ajuizada pelo PARTIDO PROGRESSISTA 

- PP DE PICOS em face de FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA FILHO, "ARAUJINHO", 

por propaganda eleitoral antecipada, sob o fundamento de que, “no dia 16 de setembro 

de 2.020, o próprio Representado, utilizando de sua rede social Instagram 

(www.instagram.com/araujinhopicos), através dos stories, divulgou vídeo fazendo 

pedido explícito de voto, ao visitar o bairro Parque de Exposição, na casa do um morador 

chamado Zé Antônio”. Afirma que o pré-candidato usou as seguintes palavras: “POIS É 

ISSO MEU AMIGO, COMO É QUE VAI? ‘TOU’ QUERENDO ESSE APOIO RAPAZ. 

‘TAMO’ AQUI NESSA LUTA, PEDINDO APOIO, PEDINDO VOTO, PARA CHEGAR AI 

NA... CHEGAR NESSA ELEIÇÃO AI.” Então, postula seja aplicada a multa prevista no 

art. 36, § 3° da Lei 9.504/97. Com a inicial, vieram documentos. 

 

Despacho em ID 5896827, determinando a citação do requerido, 

advertindo-o do teor da norma do art. 107 da Res. TSE n. 23.610/19. 

 

Em sua defesa (ID 10130276), o representado aduz que “as imagens 

retratam apenas cumprimentos aos amigos e apoiadores, cumprimentando algumas 
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pessoas que estavam no local”. Diz que o “mero pedido de apoio de pré-candidato, sem 

pedido explícito de votos, está amparada pela exceção prevista no art. 36-A, da Lei n.º 

9.504/97, e no art. 3º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, bem como pela liberdade de 

expressão e comunicação, garantida pelo art. 5º, inciso IV, e 220, da Carta Magna”. 

Defende que não houve qualquer irregularidade, pois, pelas imagens contidas no vídeo 

em que se funda a representação, não se infere nenhuma conduta legalmente vedada. 

Pugna pela improcedência do pedido. 

 

É o breve relatório. 

 

Como de sabença, o art. 36, caput, da Lei 9.504/97 estabelece que "A 

propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.", 

estando os infratores, segundo a previsão do §3° do mesmo artigo, sujeitos ao 

pagamento de “… multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior”. Nas 

eleições de 2020, com as alterações da EC n. 107/2020, a propaganda eleitoral, 

inclusive na internet, é permitida a partir do dia 27 de setembro de 2020 (art. 11, I, da 

Resolução TSE n. 23.624/2020). 

 

É certo que o art. 36-A da mesma Lei assim dispõe, permitindo a 

exposição dos pré-candidatos antes de 27 de setembro de 2020, desde que não 

existente o pedido explícito de voto: 

 
“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) 
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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) 
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de 
iniciativa da sociedade 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 inciso IV do § 4o do art. 23 desta 
Lei.   (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
 

§ 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)”. 
 

A respeito dessa norma, leciona a doutrina que, "quanto ao 'pedido 

de voto', a vedação constante do caput do art. 36-A abrange apenas a que ocorre 

de forma explícita, não, porém, a que se dá de forma implícita, subjacente à 

comunicação” (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. São Paulo: Atlas, 12 ed., 2016, p. 

493). 

 

No caso em apreço, da análise dos elementos de prova contidos nos 

autos, observa-se que o representado, como por ele admitido, procedeu a postagem de 

vídeo através dos stories na rede social Instagram, no qual consta, como afirmado na 

inicial: “POIS É ISSO MEU AMIGO, COMO É QUE VAI? ‘TOU’ QUERENDO ESSE 

APOIO RAPAZ. ‘TAMO’ AQUI NESSA LUTA, PEDINDO APOIO, PEDINDO VOTO, 

PARA CHEGAR AI NA... CHEGAR NESSA ELEIÇÃO AI.” (ID 4821332).  

 

Tem-se que expressão “pedindo voto”, usada pelo representado ao 

visitar, juntamente com apoiadores, a casa do Sr. Zé Antônio e, após, publicar a 

gravação através dos stories na rede social, envolve pedido explícito de voto, 

ultrapassando os limites do art. 36-A da Lei n. 9.504/97, configurando propaganda 

eleitoral antecipada. 

 

A propósito, assim vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral: 
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“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. 
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou 
seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar 
decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral. 
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é 
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem 
veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a 
disputa.  
3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se 
observar três parâmetros alternativos para concluir pela 
existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a 
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas 
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a 
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os 
candidatos.  
4. No caso, conforme já destacado na decisão agravada, (i) a 
expressão "conclamando à todos [sic] uma união total por 
Calçoene" não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o 
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas 
que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da 
conduta, de modo que não há como concluir pela mácula ao 
princípio da igualdade de oportunidades. Ademais, o 
impulsionamento de publicação na rede social Facebook não é 
vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do 
art. 57– C da Lei nº 9.504/1997.  
5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito 
de votos, de uso de formas proscritas durante o período oficial de 
propaganda e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de 
oportunidades, deve-se afastar a configuração de propaganda 
eleitoral antecipada ilícita, nos termos do art. 36–A da Lei nº 
9.504/1997.  
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (TSE, AI - Agravo 
Regimental em Agravo de Instrumento nº 060009124 - MACAPÁ – 
AP, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020). 
 
“PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 
9.504/1997. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. PARCIAL 
PROVIMENTO. 
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Min. 
Luiz Fux, relator originário do feito, que deu provimento ao agravo 
para analisar o recurso especial e negar-lhe seguimento, mantendo 
acórdão condenatório por propaganda eleitoral extemporânea. 
2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização 
de propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido 
explícito de voto; e (ii) a ausência de violação ao princípio da 
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Em relação ao 
primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a 
configuração de propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos 
deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento a 
partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que 
veiculada. Precedentes. 
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3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso 
de determinadas "palavras mágicas", como, por exemplo, 
"apoiem" e "elejam", que nos levem a concluir que o emissor 
está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, é 
possível identificar pedido explícito de voto na fala do pré-
candidato a prefeito, em que pediu "voto de confiança" nele e 
no pré-candidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com 
moradores do Município onde pretendia concorrer ao pleito. 
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto no 
discurso de Max Rodrigues Lemos, prefeito à época, que se limitou 
a enaltecer as realizações de seu governo e demonstrar apoio ao 
pré-candidato Carlos de França Vilela. Na ausência de pedido 
explícito de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade 
de oportunidades, as declarações encontram-se protegidas pela 
liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral 
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. 
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para 
afastar a condenação de Max Rodrigues Lemos pela prática de 
propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no mais, o acórdão 
recorrido”. (TSE, RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial 
Eleitoral nº 2931 - QUEIMADOS – RJ, Relator(a) Min. Luís Roberto 
Barroso, DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 238, Data 
03/12/2018, Página 97-98). 
 

Diante disso, presente a propaganda eleitoral antecipada ilícita, o 

parecer do Ministério Público Eleitoral é pela procedência do pedido. 

 

Picos, 11 de outubro de 2020. 

 

Antônio César Gonçalves Barbosa 

Promotor Eleitoral 
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