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Egrégio Tribunal,

Trata-se  de  recurso  eleitoral  (fls.  269/280)  interposto  em  face  da 
sentença de fls.  223/233, que julgou improcedente o pedido, em representação 
por propaganda eleitoral antecipada ajuizada contra João Agripino da Costa Dória 
Júnior, pré-candidato a prefeito, com fundamento nos artigos 36, caput, e 96 da Lei 
n.º 9.504/97 (fls. 02/14).

O recorrente reitera os termos da petição inicial. Aduz, em suma, que o 
pré-candidato,  em  evento  particular,  proferiu  discurso  em  que  há  “nítida  e  
inequívoca demonstração de candidatura, que contém apelo emotivo pelos votos  
da assistência” (fl. 279).

O recorrido  suscita  a  preliminar  de  ilicitude  da  prova  decorrente  de 
gravação  ambiental.  No  mérito,  alega  a  inexistência  de  propaganda  eleitoral 
antecipada.

O recurso não comporta provimento.

De início, deve ser afastada a alegada ilicitude da prova colacionada à 
fl. 16. A gravação ambiental consiste na captação da comunicação ambiental, feita 
por  um dos  interlocutores  sem o conhecimento  do  outro,  com ou sem prévia 
autorização judicial.  No caso dos  autos,  verifica-se  não ser  o  caso de conversa 
mantida  em  local  sigiloso,  não  havendo,  portanto,  expectativa  de  privacidade, 
tampouco há violação de garantias ou direitos constitucionalmente assegurados. 
Daí porque a licitude dessa prova1.

1 STF, INQ n.º 2424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 26.11.08, DJE. 26.03.10; STJ, HC n.º 59.967/SP, 
Rel.  Min. NILSON NAVES, j.  29.06.06; TRE/SP:  RE n.º  10143, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) 
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JÚNIOR, Publicação: DJESP de 18/8/2016; RE n.º 10665, 
Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JÚNIOR, Publicação: 
DJESP de 09/08/2016.
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É isso que se extrai do julgamento do REspe n.º 637-61/MG, no qual a 
Corte Superior firmou entendimento acerca da licitude de gravações ambientais 
realizadas em eventos públicos, ainda que com acesso controlado. Naqueles autos, 
tratou-se  de gravação ambiental,  obtida por  um dos interlocutores,  em evento 
realizado  em  um  hotel,  para  um  grupo  de  vinte  formandos  do  curso  de 
contabilidade.  Confira-se trechos do voto condutor:

“Nessa linha, o acórdão regional assentou a premissa fática, que não é 
passível  de alteração nesta instância,  de que a gravação ambiental  se 
deu em ambiente público, pois captadas imagens de reunião realizada 
em  determinado  hotel  entre  o  candidato  e  estudantes,  em  que  o 
candidato  proferiu  discurso  e  cooptou  ilicitamente  votos  mediante  a 
promessa de vantagem aos eleitores. 
Diante  disso,  considerado o  caráter  público  da  reunião,  apontado no 
acórdão regional, devem ser afastadas as alegações postas no recurso 
especial de ilicitude de gravações ambientais. 
Isso  porque,  consoante  já  apontado  acima,  a  exigência  de  decisão 
judicial prévia que autorize a captação de sons e imagens diz respeito à 
preservação  da  intimidade  nas  conversas  em que  há  direcionamento 
direto e expectativa de privacidade entre os interlocutores, o que não se 
confunde  com  a  situação  em  que  o  candidato  profere  discurso  para 
determinado grupo de pessoas, em reunião pública, com a utilização ou 
não de equipamento de sonorização. 
E que em tais espaços não há privacidade a ser preservada, porquanto a 
esfera privada se refere apenas àqueles fatos que o indivíduo não deseja 
que sejam de domínio público e cujo conhecimento é restrito a poucas 
pessoas, nas quais se deposita alguma confiança.”

Quanto  ao  mérito,  em  que  pesem  as  judiciosas  razões  do  Parquet 
eleitoral, a sentença deve ser mantida.

Com  o  advento  da  Lei  n.º  13.165/2015,  o  regramento  sobre  a 
propaganda eleitoral sofreu importantes modificações. Se, por um lado, o período 
de propaganda eleitoral foi diminuído, por outro, permitiu-se a realização de atos 
de pré-campanha, com maior liberdade, conforme os artigos 36, caput, e 36-A, da 
Lei n.º 9.504/97:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de 
agosto do ano da eleição. 

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: 
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, 

2
C:\Users\RobsonValenca\AppData\Local\Temp\63-34.2016.6.26.0001 - São Paulo - Propag antec não config - João Dória - evento particular -
DYRO.odt - 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SÃO PAULO

observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir 
tratamento isonômico;
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;
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;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde 
que não se faça pedido de votos;
V -  a  divulgação de posicionamento pessoal  sobre questões políticas, 
inclusive nas redes sociais;
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.

Como se vê, antes do dia 15 de agosto do ano da eleição, os pretensos 
candidatos podem expor suas plataformas políticas,  projetos e posicionamentos 
pessoais acerca de temas relevantes, sendo vedado o pedido de votos. A exceção, 
que atraí o ilícito, é o pedido de votos. Não há dúvida de que para tal pedido ser 
explícito, como exige a lei, não há necessidade de se verbalizar algo como “vote em 
mim”, podendo a expressividade das circunstâncias cumprir tal papel. Todavia, a 
interpretação da mudança eleitoral objeto da Lei 13.165/2015 autoriza que sejam 
ouvidas cum granus salis as locuções dos pré-candidatos. 

JOÃO DORIA,  pré-candidato  à  prefeitura  de  São  Paulo,  participou de 
jantar,  promovido  pela  sociedade  empresária  GOCIL  Serviços  de  Vigilância  e 
Segurança Ltda., em 9/6/2016, no qual proferiu o seguinte discurso. Veja-se (fl. 16):

“e ao concluir esse eu quero ter orgulho de olhar pra Bia, minha esposa,  
que está sendo sacrificada, porque se eu já ficava pouco tempo em casa,  
agora, ao fazer  campanha, e certamente ao administrar a prefeitura,  
ficarei menos ainda, e aos meus três filhos […] eu quero ter o orgulho, ao  
final dos quatro anos – e não vou disputar a reeleição - tendo ou não  
reforma política, são quatro anos, depois é renovação. Mas quero ter  
orgulho de olhar nos olhos dos meus filhos, nos olhos da minha mulher,  
como nos olhos dos meus amigos, como você que está acreditando em  
mim desde o começo, e dizer: eu cumpri o meu dever, com honra, com  
honestidade, com dignidade, e fui um bom Prefeito na cidade de São  
Paulo.  Cumpri  o  meu  papel,  atendendo  a  expectativa,  atendendo  a  
honra  e,  principalmente,  a  confiança  daqueles  que  votarão  em  meu  
nome.”
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O artigo 36-A permite falas como essa.

Tem razão o órgão do parquet ao se insurgir contra a apreciação, pelo 
juízo, da natureza do jantar, matéria distante do ponto controverso. Embora não se 
reconheça, no caso, a propaganda antecipada, apresenta-se como ponto digno de 
verificação a possibilidade de que o evento, promovido por pessoa jurídica, tenha 
vertido  verba  para  o  então  pré-candidato  ou  seu  partido.  Comunicação  nesse 
sentido será feita, por esta Procuradoria Regional Eleitoral, à Promotoria Eleitoral, 
caso esta já não tenha adotado as providências de estilo.

No  tema  recursal  específico,  opina-se  pelo  desprovimento  do 
recurso.

São Paulo, 28 de agosto de 2016.

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Procurador Regional Eleitoral
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