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JUSTIÇA ELEITORAL 

 163ª ZONA ELEITORAL DE ALAGOINHAS BA 
 
 
 

  
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600006-38.2022.6.05.0163 / 163ª
ZONA ELEITORAL DE ALAGOINHAS BA 
NOTICIANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Advogado do(a) NOTICIANTE: LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA - BA22104 
NOTICIADO: ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO, PAULO VELLOSO DANTAS AZI, PAULO
CEZAR SIMOES SILVA 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 

DECISÃO
 
 

PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETÓRIO MUNICIPAL ALAGOINHAS, qualificado nos autos, por meio de seu
advogado, ajuizou o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA em face de
ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO, PAULO VELLOSO DANTAS AZI e PAULO CÉZAR SIMÕES
SILVA, também qualificados, comunicando a prática de ato de propaganda extemporânea.

 

Aduz a exordial que foram espalhados pela cidade de Alagoinhas diversos outdoors para promover a campanha
antecipada, no qual estão as fotografias dos denunciados em proeminência, na postura típica de propaganda eleitoral,
denotando o desiderato de tornar seus nomes e imagens conhecidos antes do período eleitoral, sob o pretexto de
conferir o título de cidadão alagoinhense à ACM Neto.

 

Por tais motivos, requereu a imediata remoção de tal propaganda ilegal, a fim de restaurar a legalidade na disputa
eleitoral (ou pré-eleitoral).

 

É o breve relato. Decido.
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Acerca do tema propaganda eleitoral ventilado no feito em questão, a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), no art. 36,
dispõe que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.

 

Destarte, resta proibida a propaganda antes da citada data, de modo que uma vez realizada, cabível sua remoção, com
aplicação de multa aos infratores.

 

Convém frisar que a propaganda eleitoral realizada por meio de outdoors é vedada na forma do §8º do art. 39 da lei em
comento. Se tal meio foi proibido durante o período de propaganda eleitoral permitida, por óbvio, também é defeso no
período de propaganda vedada ou antecipada.

 

Todavia, não se trata de proibir qualquer manifestação em outdoors que envolva políticos ou futuros candidatos em ano
eleitoral, mas sim de averiguar se tal veiculação possui caráter eleitoral. Em caso positivo, configura-se a propaganda
eleitoral extemporânea, com seus aludidos consectários legais.

 

Nesse diapasão, o art. 36-A do diploma legal citado estabelece, nos seus incisos, um rol de condutas permitidas, nas
quais não se configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, menção à
pretensa candidatura, nem exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos.

 

Tratando-se de norma de tipo aberto, deve o julgador aferir, no caso concreto, se a conduta denunciada perfilha-se ao
permissivo legal e, em caso negativo, determinar o retorno ao stato quo ante com a retirada do ato ilícito.

 

Na hipótese dos autos, a despeito da simples análise da frase constante do outdoor, qual seja, “ Parabéns, ACM NETO,
CIDADÃO Alagoinhense” não indicar conteúdo eleitoreiro, um exame mais detalhado dos outros elementos visuais
indicam entendimento diverso.

Com efeito, não se trata de uma parabenização genérica, feita em nome da população de Alagoinhas ou por um grupo
de pessoas, mas sim efetuada de forma específica por dois políticos conhecidos da região cujas fotos também
guarnecem o outdoor.

Por outro lado, o nome do primeiro denunciado encontra-se escrito na mesma fonte e cores dos utilizados no
lançamento da sua pré-candidatura.

Além disso, foram colocados 4 (quatro) outdoors, meio proscrito para a propaganda eleitoral – mesmo a permitida, em
pontos específicos da cidade, gerando grande alcance e visualização.

Tais fatos possuem conteúdo de campanha eleitoral e constituem não uma propaganda explícita, mas sim a subliminar,
que também deve ser combatida a fim de evitar a desigualdade de concorrência do pleito em relação aos demais
candidatos. Entendimento diverso, que admitisse a propaganda velada,levaria a tornar letra morta o ventilado art. 36 da
Lei das Eleições.
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Nesse sentido, encontra-se assentada a jurisprudência, como demonstram os arestos a seguir transcritos:

  

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ULTRAPASSADA. OUTDOOR. FELICITAÇÕES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL.
REALIZAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 36 DA LEI N. 9.504/97. REDUÇÃO DA
MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: alegação de ausência de
prova do prévio conhecimento se confunde com o mérito. Preliminar rejeita. 2. Apesar das novas regras eleitorais terem
ampliado os atos de pré campanha (art. 36-A da Lei n.º 9.504/97), os abusos não podem ser tolerados, devendo a
Justiça Eleitoral coibi-los, de modo a prevenir o desequilíbrio entre os concorrentes ao pleito. 3. Não se pode deixar de
aplicar ao caso a interpretação sistemática dos dispositivos que tratam de propaganda eleitoral e suas vedações. 4.
Deve-se considerar a natureza subliminar e o alcance da mensagem, o tratamento simétrico que deve ser ofertado a
atos de pré-campanha e campanha propriamente dita (meio de publicidade vedado no período permitido de campanha),
a injusta desigualdade gerada por meios de propaganda eleitoral antecipada, bem como realização de gastos de efetiva
campanha política sem a devida fiscalização pelos órgãos competentes. 5. No caso dos autos resta comprovada que a
referida propaganda enquadra-se como extemporânea, afinal nos atos relativos ao período de pré campanha,
relacionados taxativamente pelo art. 36-A da Lei das Eleições, não foi mencionada a possibilidade de utilização de
outdoors. 6. Recurso provido parcialmente, para reduzir a multa no seu patamar mínimo, nos termos do art. 36, § 3º, da
Lei n.º 9.504/97.”(Recurso Eleitoral n 13106, ACÓRDÃO de 22/11/2016, Relator(a) JOSÉ HENRIQUE COELHO DIAS
DA SILVA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

 

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM
DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS. MEIO
INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS
À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM
PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. 2. A
interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de atos de pré-campanha que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio
entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso
desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico. 3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta
caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda. 4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em
diversos Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos atos de pré-
campanha, conforme exigência do art. 36, § 3º da Lei das Eleições. 5. A realização de atos de pré-campanha por
meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 e desafia a imposição da multa,
independentemente da existência de pedido explícito de voto. 6. Recurso especial eleitoral provido. Acordam os
ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em dar provimento ao recurso especial eleitoral, reconhecendo a
ilicitude da realização de atos de pré-campanha em meios proibidos para a prática de atos de campanha eleitoral, em
razão da utilização de outdoors, para impor multa a Manoel Jerônimo de Melo Neto, nos termos do voto do relator.
 RESPE n. 0600227-31.2018.6.17.0000 / Recife-PE, Acórdão de 09/04/2019, de Relatoria do Min. Edson Fachin (DJe, n.
123, de 01/07/2019

 

Do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos para determinar a remoção dos outdoors
descritos na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 

Cite-se para defesa em 2 dias.
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Após, ouça-se o MPE em 2 dias.

 

Alagoinhas/BA, data da assinatura digital.

 

CRISTIANE CUNHA FERNANDES

Juíza Eleitoral da 163ª Zona
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