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JUSTIÇA ELEITORAL 
 064ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUAS BELAS PE 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600084-73.2020.6.17.0064 / 064ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUAS BELAS PE 
REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES/DIRETORIO MUNICIPAL 
ASSISTENTE: EMANUEL SILVA BARBOZA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LAERTE RAYMUNDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE35476 
Advogado do(a) ASSISTENTE: LAERTE RAYMUNDO FILGUEIRA OLIVEIRA GURGEL - PE35476 
REPRESENTADO: ROLAND JOSÉ POVOAS DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO TENORIO LIMA DELGADO 
  

SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do município de
Águas Belas/PE, em face de ROLAND JOSE POVOAS DE CARVALHO, devidamente qualificado
nos autos, pela prática de Propaganda Eleitoral Antecipada, tendo em vista as ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020, através da afixação de outdoor no Society Maracanãzinho, local em que se
dera a convenção partidária do partido dos representados.
O representante alega que “Infere-se, da análise das peças informativas que instruem a presente
(fotografias anexas), sobre constituir fato público e notório neste Município, que, desde o dia 16
até 17 de setembro corrente, esteve afixado OUTDOOR de pré-candidatos que concorrem neste
pleito eleitoral municipal de 2020, entre os quais Dr. Roland e Socorro, pré-candidatos a Prefeito
e Vice-prefeito respectivamente, OUTDOOR este que fora afixado e exposto no Society
Maracanãzinho, local em que se dera a convenção em comento, conforme edital de convocação
hospedado no sítio eletrônico https://pe.pcdob.org.br/2020/09/11/aditivo-ao-edital-de-convocacao-
para-convencao-municipal-em-aguas-belas-pe-publicado-em-31-de-agosto-de-2020/e reprodução
anexo.”
Para comprovação do alegado, acostou aos autos, documento de ID 5686934.
Na contestação conjunta, os representados afirmam: “Desse modo douto juízo, o significado da
palavra outdoor é Publicidade. Aviso, comunicação, geralmente presentado em forma de cartaz
ou painel, exposto em dimensões grandes e normalmente localizado em vias urbanas, estradas
etc., em locais de grande movimento e destinados para tal”. E continuam “Destarte, resta
evidenciado que não houve a exposição do suposto outdoor em vias urbanas, estrada ou se quer
em local de grande movimentação, haja vista que o mencionado foi exposto na calçada do local
do evento e sem exaltar ou diminuir os candidatos, nem conter pedido de votos, logo não há que
se falar que o suposto outdoor foi colocado com o intuito de fazer propaganda antecipada, até em
relação ao período que o mesmo ficou exposto, sendo colocado na hora do evento, as 09:00
horas da manhã e retirado no dia seguinte pelas pessoas contratadas, haja vista ter finalizado no
período da tarde, não havendo qualquer desequilíbrio ou anormalidade neste ato.”
Instado a se manifestar o Parquet Eleitoral pugnou pela procedência da presente representação.
Éo relatório. Decido.
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).
Aparte representante é legitimada e esse E. Juízo é competente para o julgamento, conforme art.
96 da Lei das Eleições.
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
(cinco mil) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior (art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997).
A Emenda Constitucional nº 107/2020 em seu art.1º, §1º, IV, dispõe que a propaganda eleitoral
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se inicia após o dia 26/09/2020.
Em que pese a ausência do pedido explícito de votos, o representado se utilizou de meio
proscrito para a divulgação de sua pré-candidatura, conforme se depreende da leitura do §8º do
Art. 39 da Lei 9.504/97.
Segue jurisprudência do TSE sobre a matéria.
 

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
 
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MENSAGEM EM
 
LETREIRO LUMINOSO. EFEITO DE OUTDOOR CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
 
USO DE MEIO PROSCRITO.
 
1. O Tribunal de origem entendeu que a divulgação de mensagem eletrônica com o nome de pré-candidato
em letreiro luminoso não configura propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art.
 
36-A, caput e § 2º, da Lei 9.504/97.
 
2. Este Tribunal Superior, ao analisar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 9-24/SP, rel.
Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, fixou alguns critérios para identificação de observância dos limites legais
para a propaganda no período pré-eleitoral, a saber:
 
(a) "o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos";
 
(b) "os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta ou
indiretamente relacionados com a disputa, consistem em 'indiferentes eleitorais', situando-se, portanto, fora
da alçada desta Justiça Especializada;
 
(c) "o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade;
 
(d) "todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a
divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo, quando a forma de
manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:
 
(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor,
brindes etc.);
 
ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio normal;
 
3. À luz dos critérios fixados por este Tribunal quando do exame Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 9-24/SP, a realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto
de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de
manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, como se
depreende no caso ora analisado, cujo meio utilizado consistiu em letreiro luminoso, com efeito de outdoor".
 
Agravo regimental provido, a fim de dar provimento ao recurso especial, com aplicação de multa à
representada.
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 060033730, Acórdão, Relator(a) Min. Ademar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 212, Data 04/11/2019, Página 58)
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Nesse contexto, anoto que emana da atual jurisprudência da Corte Superior Eleitoral que, no
exame quanto à configuração da propaganda eleitoral antecipada irregular, cabe examinar como
se deu a propagação do conteúdo eleitoral, porquanto, ainda que ausente
pedido explícito de voto, impõe ser reconhecida a transgressão legal, ao meio utilizado para
divulgação da pré-candidatura ou da candidatura propriamente dita, quando do início do período
eleitoral.
DISPOSITIVO
Posto isto, tendo em vista o feito reunir as condições de julgamento e com fundamento no art. 39,
§8º da Lei 9504/97, JULGO PROCEDENTE a presente REPRESENTAÇÃO, a fim de condenar o
representado ROLAND JOSE POVOAS DE CARVALHO, ao pagamento de multa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no §3º do art.36 da Lei das Eleições.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I
Com o advento do trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral com as providências
administrativas necessárias para registro no cadastro do eleitor, cobrança e recolhimento das
multas aplicadas.
Após, arquivem-se os autos.
 
Águas Belas, 06 de outubro de 2020.
 
 

Bel. Enéas Oliveira da Rocha
Juiz da 64ª Zona Eleitoral em exercício de designação
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