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Processo n.e: 29-54.2019.6.15.0003
Natureza: Processo Administrativo - Propaganda Eleitoral Antecipada em face de pré-candidata ao pleito
de 2020.
Município: Cruz do Espírito Santo/PB
Requerente: Marcos Vigente Cavalcanti
Representada: Aliny Pavão

SEN7ENCA

VISTOS E EXAMINADOS OS AUTOS

Cuida-se de Notícia de Propaganda Eleitoral antecipada apartada junto ao

Cartório Eleitoral da 3' Zona em face de Aliny Pavão, atual vereadora do município de Cruz

do Espírito Santo/PB.

Alega o requerente, em suma, que a vereadora distribuiu material alusivo à sua

pretensa candidatura a cargo político para as Eleições de 2020, caracterizando, dessa

forma, propaganda eleitoral antecipada.

Juntou aos autos fotos de adesivos dispostos em veículos e residência com a frase

"Pavão vem aí202a'(Fls.04/06).

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer às fls.07/08, opinando pela

procedência do pedido e pugnando pelo recolhimento do referido material por considerar

ato de propaganda eleitoral extemporânea.

É o breve relatório.

DECIDO.

A propaganda eleitoral consiste nas ações de natureza política e publicitária

desenvolvidas pelos candidatos, de forma direta ou indireta, com apelos explícitos ou de

modo disfarçado, destinadas a influir sobre os eleitores, de modo a obter a sua adesão às

candidaturas e, por conseguinte, a conquistar o seu voto.
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A Lei 9.504/97 estabelece em seu art. 36 que a propaganda eleitoral somente é

permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. (Redação dada pela Lei ng 13.165, de

No que tange ao tema propaganda extemporânea, o art. 36-A da Lei 9.504/97, com

nova redação trazida pela Lei n9 13.165/2015, por sua vez, traz as hipóteses em que não

resta configurada a propaganda antecipada, reduzindo, sobremaneira as formas de sua

configuração. Referido diploma trouxe consigo um conteúdo deveras permissivo,

admitindo, pois, alguns tipos de aparições dos pré-candidatos, sem que sejam

consideradas propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto.

Embora a nova legislação tenha flexibilizado os ates de promoção pessoal por

parte dos postulantes aos cargos políticos, caberá ao Judiciário, no caso concreto, coibir a

divulgação que tiver conotação de campanha eleitoral irregular, ainda que dentro dos

permissivos, para garantir, dessa forma, a igualdade entre os candidatos e o equilíbrio na

disputa dos cargos eletivos.

Observa-se, portanto, no caso concreto, que a atual vereadora Aliny Pavão, cujo

nome fora utilizado em disputas eleitorais passadas, utiliza-se de sua marca pessoal para

divulgar sua candidatura às Eleições municipais de 2020, distribuindo materiais de

propaganda eleitoral de forma prematura. Há, in caiu, uma conotação de campanha

política irregular que leva ao conhecimento da população daquele município, ainda que de

forma dissimulada, sua pretensa candidatura.

2015)

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE o pedido

formulado em representação eleitoral para:

1) declarar irregular a propaganda eleitoral afixada nos veículos e residências por meio de

adesivos, e determinar que a candidata, ora representada, providencie a retirada de todo

o material irregular no prazo de 48 horas;
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2) Em caso de comprovado descumprimento desta decisão judicial, a representada será

multada no pagamento de multa de R$5.000,00 (Cinco mil reais), haja vista que, nesse

momento, já possui o prévio conhecimento de tal irregularidade, nos termos do art. 36,

$3e da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 12034/2009.

Advirta que os proprietários dos veículos também poderão ser multados, em
procedimento próprio, após o exercício do contraditório e ampla defesa.

Inüme-se as partes e o MPE, pessoalmente

Após as providências cabíveis e o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos

Santa Rita, 17 de setembro de 2019

!'artüau «3tf(]zxü«
Vanessa Andrade Dantas Libêralino da Nóbrega
Juíza Eleitoral dd y Zona Em Substituição
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