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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Promotoria Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral, Águas Belas/PE 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA 64ª ZONA 

ELEITORAL DE PERNAMBUCO 

 

 

Representação 

 

Ref.: NFE nº 01729.000.097/2020 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do signatário, 

vem à presença de Vossa Excelência propor, com fundamento no artigo 36, § 3º, c/c 

o artigo 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97, e na forma dos artigos 96 da Lei n.º 9.504/97 e 

3º e seguintes, da Resolução TSE nº 23.608/2019, a presente REPRESENTAÇÃO 

em face de 

 

ROLAND JOSÉ POVOAS DE CARVALHO, brasileiro, 

nascido no dia 04/05/1960, natural de Brejão/PE, RG 

1980979 SDS/PE, CPF 23835109472, residente na Praça 

Dr. Manoel Borba, 29, centro, Águas Belas/PE. 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

  

 I QUESTÕES PRELIMINARES  

 

A representação é tempestiva, já que o prazo máximo, no caso de propaganda 

antecipada, é a data das eleições (Ac.-TSE, de 10.4.2007, na Rp nº 1247 e, de 

30.11.2006, na Rp nº 1346). A parte representante é legitimada e esse E. Juízo é 

competente para o julgamento, conforme art. 96 da Lei das Eleições. 

 

  

II MÉRITO 

 

Questões de fato: 
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No dia 22 de setembro de 2020, o Ministério Público recebeu notícia de 

irregularidades praticadas na pré-campanha de ROLAND JOSÉ POVOAS DE 

CARVALHO a prefeito de Águas Belas/PE. Ele teria, junto com correligionários, 

realizado propaganda antecipada ilícita e causado aglomeração nos Distritos de 

Campo Grande, dia 18/09/2020, e Garcia, dia 17/09/2020. 

 

Segundo o noticiante, a pré-campanha de ROLAND JOSÉ POVOAS DE 

CARVALHO também teria realizado carreatas, comícios, lançamentos de músicas e 

utilizado paredões de som. 

 

Instado a se manifestar, ROLAND JOSÉ POVOAS DE CARVALHO disse 

que houve respeito às regras sanitárias e que não realizou pedido de voto. 

 

No entanto, dos documentos juntados à reclamação, observa-se que houve 

um momento festivo inapropriado para a época de pandemia de Covid-19, com 

aglomeração de pessoas, na qual foram entoadas músicas de cunho eleitoral. 

 

Em determinado discurso, houve pedido explícito de voto: “vamos trabalhar, 

vamos honrar as pessoas, só vou ser prefeito porque vocês vão me botar lá, então eu 

devo a vocês o cargo” (1doc7 - 0’45 a 0’55). Em outro trecho, há propaganda antecipada 

negativa, com pedido explícito de não-voto no pré-candidato Luiz Aroldo Rezende: 

“como ele negou a mão a vocês, vocês agora dia 15 de novembro vão negar o voto, que é 

o que ele mais quer, e vocês vão dizer ‘não’, ‘basta’...” (1doc7 - 2’51 a 3’01). Outro 

trecho também denota pedido explícito de voto: “são esses guerreiros que vão fazer 

Rolando e Socorro, prefeito e vice-prefeito de Águas Belas” (1doc10 - 1’30 a 

1’37). 

 

Considera-se que as expressões “vou ser prefeito porque vocês vão me botar lá” e 

“vão fazer Roland prefeito” foram pedidos explícitos de voto, já que independem de 

contexto. Elas se equivalem às ditas “palavras mágicas”, aceitas pela jurisprudência 

do Tribunal Superior Eleitoral como caracterizadoras de pedido explícito de voto: 

 

[...] 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 
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moradores do Município onde pretendia concorrer ao pleito. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 2931, Acórdão, Relator(a) Min. Luís 

Roberto Barroso, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Tomo 238, Data 03/12/2018, Página 97-98) 

 

Não bastasse, houve pedido expresso de não-voto, o que caracteriza 

propaganda antecipada negativa ilícita. Não se tratou de um discurso negativo, que 

poderia enquadrar-se como liberdade de crítica. No caso, houve um pedido explícito 

de não-voto: “dia 15... vão negar o voto... vão dizer ‘não’”. O tratamento é o mesmo do 

pedido explícito de voto. Vide jurisprudência eleitoral: 

 

[...] Configura propaganda negativa extemporânea a divulgação de 

vídeo, anterior ao período autorizado, com único intuito de 

denegrir a imagem do pré-candidato, aliado a assertiva 

semanticamente caracterizadora do pedido explícito de não 

voto, impondo-se a multa prevista no art. 36, §3º da Lei das 

Eleições. (REPRESENTACAO n 0600824-27.2018.6.16.0000, 

ACÓRDÃO n 54160 de 11/09/2018, Relator(aqwe) GRACIANE 

APARECIDA DO VALLE LEMOS, Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 12/09/2018) 

 

Representação eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada negativa. 

Configuração. Pedido expresso de não voto. Violação aos 

artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97. Imposição da multa legal. 

Manutenção da decisão monocrática. Recurso improvido. 

(Representação nº 060198678, Acórdão, Relator(a) Min. Afonso 

Celso da Silva, Publicação:  DJESP - Diário da Justiça Eletrônico 

do TRE-SP, Data 23/10/2018) 

 

Recurso eleitoral - Representação - Propaganda eleitoral 

antecipada negativa configurada - Postagem na qual consta, 

entre outras, a expressão - não voto Doria - Imunidade 

parlamentar - Conteúdo sem vinculação com o exercício do 

mandato - Decisão monocrática de procedência mantida. Recurso 

eleitoral não provido. (Representação nº 060135537, Acórdão de , 

Relator(a) Min. Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, 

Publicação:  DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, 

Data 11/09/2018) 

 

A questão sanitária será tratada pelo Ministério Público no âmbito respectivo. 

É importante ressaltar que as festas estão proibidas, já que não tratam de eventos 
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corporativos ou institucionais. Uma festa não possui finalidade decisória ou 

educacional. Lê-se do Decreto Estadual nº 49.055/2020-PE, no seu art. 11, o aposto 

“para fins de reuniões, treinamentos, seminários, congressos e similares”. A interpretação 

analógica não alcança a festa, mesmo porque deve haver paridade com o setor 

privado, no ponto. Se as festas privadas, inclusive de casamento, não se enquadram na 

exceção, assim também deve ser com as festas de cunho eleitoral.  

 

Questões de direito: 

 

As próximas eleições ocorrerão no dia 15 de novembro de 2020. Os partidos 

e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até o dia 26 de 

setembro de 2020. Portanto, o termo inicial da condição de candidato é o dia 27 de 

setembro de 2020, a partir do qual estará liberada a propaganda eleitoral.  

 

 Denomina-se propaganda eleitoral o mecanismo de levar ao eleitorado, ainda 

que de maneira disfarçada ou dissimulada, uma candidatura ou os motivos que 

induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais apto, com a finalidade de captar 

votos para investidura em cargo público-eletivo.1 

 

 Como os termos inicial e final da propaganda são, respectivamente, o dia 27 

de setembro de 2020 e o dia do pleito, os mecanismos levados a efeito fora desse 

ínterim são tidos por extemporâneos. A propaganda eleitoral extemporânea antecipada 

sujeita o responsável pela divulgação e, quando comprovado o seu prévio 

conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, ou ao 

equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 36, § 3º, da Lei nº 

9.504/1997). 

 

 Conforme as normas de regência da propaganda eleitoral, sujeitam-se à 

penalidade de multa por propaganda antecipada tanto o responsável pela divulgação, 

quanto o beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento. 

 

É certo que, em recente reforma da legislação eleitoral, houve ampliação das 

hipóteses de manifestações que não configuram propaganda eleitoral antecipada 

(vide art. 36-A da Lei das Eleições). 

 

As disposições do artigo 36-A devem ser interpretadas restritivamente e, além 

 
1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Tópico 17.4.1. 
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disso, devem respeitar outras normas aplicáveis à propaganda eleitoral, quais sejam: 

(i) as modalidades de propaganda eleitoral vedadas durante o período permitido da 

campanha não podem ser utilizadas no período anterior a 27 de setembro, já que não 

faz sentido que o pré-candidato tenha mais direito que o próprio candidato; (ii) a 

propaganda realizada antes de 27 de setembro tem que ser gratuita, visto que, nesse 

período, é vedada a arrecadação de recursos, o recebimento de doações e a utilização 

de recursos próprios na campanha; e (iii) a propaganda realizada nos termos do art. 

36-A da Lei das Eleições não pode violar o princípio igualitário na propaganda 

política, corolário do princípio republicano e um dos fatores primordiais para 

assegurar a lisura dos pleitos eleitorais. 

 

É bem ressaltar que a realização de atos que demandem gastos antes do dia 

27 de setembro do ano eleitoral, ainda que dentro das hipóteses do artigo 36-A da 

Lei nº 9.504/1997, além de estarem sujeitos ao pagamento de multa, podem ensejar o 

reconhecimento de abuso de poder econômico ou ainda irregularidade na 

arrecadação de recursos de campanha, vedada pelo artigo 30-A da mesma lei, 

porquanto estar-se-ão realizando despesas de campanha antes da obtenção do CNPJ 

da campanha, da abertura da conta corrente específica e antes da época permitida 

para a arrecadação de recursos. 

 

Há igualmente a possibilidade da caracterização do abuso de poder político, 

caso o ato de propaganda envolva a utilização de recursos públicos ou conduta 

vedada a agente público em campanha eleitoral. 

 

De forma resumida, pode-se afirmar que as manifestações anteriores a 27 de 

setembro do ano eleitoral devem se limitar às hipóteses do artigo 36-A da Lei nº 

9.504/1997 e, ainda, (i) não conter pedido explícito de voto; (ii) não utilizar 

qualquer meio de propaganda vedado no período da campanha (em bens públicos ou 

de uso comum, outdoor, brindes, pinturas em muros, pinturas em faixas e cartazes, 

cavaletes e bonecos ao longo da via pública, propaganda paga em jornais impressos, 

rádio e televisão, etc); (iii) ser gratuita; e (iv) não afrontar o princípio da igualdade de 

oportunidades, podendo caracterizar abuso de poder econômico, político ou 

utilização indevida de meios de comunicação social. 

 

Por fim, deve-se esclarecer que, para a caracterização de propaganda eleitoral 

antecipada, não se exige pedido explícito de voto em todos os casos. Na verdade, 

essa exigência se aplica somente às hipóteses taxativas do artigo 36-A da Lei nº 

9.504/1997, como condição negativa para que uma das exceções ao artigo 36 possa 
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ter incidência. 

 

Se o ato configurador da propaganda eleitoral antecipada ocorrer por um 

meio distinto daqueles indicados no artigo 36-A, ela pode ser reconhecida, ainda que 

não haja pedido explícito de voto, bastando que estejam presentes os elementos 

caracterizadores da propaganda eleitoral, expressa ou dissimulada. 

 

Nos filiamos à doutrina de José Jairo Gomes, segundo a qual pedido explícito 

de voto 

 

não se restringe ao pedido escrito, podendo também ser 

compreendido como aquele evidenciado pela forma, 

características ou técnica empregada na comunicação. Para ser 

explícito o pedido, não é preciso que se diga “peço o seu voto”, 

“quero o seu voto”, “vote em mim”. Até porque, nem mesmo na 

propaganda eleitoral regular esses modos de comunicar são 

normalmente empregados. Para ser explícito o pedido, basta que o 

propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica 

de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e 

das circunstâncias em que o evento ocorre. 2 

 

Quanto ao termo inicial da irregularidade, o Tribunal Superior Eleitoral 

firmou jurisprudência no sentido de que não existe um termo definido, podendo 

abranger qualquer período anterior a 16 de agosto do ano da eleição: 

 

A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que 

configura propaganda eleitoral antecipada qualquer manifestação 

que, previamente aos três meses anteriores ao pleito e fora das 

exceções previstas no artigo 36-A da Lei n° 9.504/97, leve ao 

conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a 

candidatura ao futuro pleito ou as razões que levem a inferir que o 

beneficiário seja o mais apto para a função pública. Precedentes. - 

Ac. de 1.10.2013 no AgR-AI nº 3572, rel. Min. Dias Toffoli 

 

Segundo a jurisprudência do TSE, a prática da propaganda 

eleitoral extemporânea independe da escolha dos candidatos em 

convenção partidária. - Ac. de 13.6.2013 no AgR-AI nº 5137, rel. 

Min. José de Castro Meira 

 
2 Direito eleitoral, 2020, p. 552, destaque acrescido. 
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A proibição de realizar propaganda antes de 5 de julho atinge 

todas as pessoas, independentemente da aspiração pessoal em 

disputar a eleição a que ela se destina. - Ac. de 5.8.2010 no R-Rp nº 

134631, rel. Min. Henrique Neves 

 

 Portanto, mecanismos de propaganda em qualquer tempo anterior a 16 de 

agosto do ano das eleições podem configurar antecipação irregular. 

 

 III PEDIDOS 

 

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral requer: 

 

a) o recebimento e a autuação da presente representação; 

b) a intimação do representado para defesa;  

c) ao final, que seja julgada procedente a presente representação, 

condenando-se o representado ao pagamento da multa prevista em lei. 

 

 

 ÁGUAS BELAS/PE, 25 de setembro de 2020 

 

 

EDUARDO PIMENTEL DE VASCONCELOS AQUINO 

Promotor Eleitoral 
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