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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 
do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 
na Resolução 1.021/2007 do Confea. 

 
Considerando a consulta do Candidato à Presidência do Crea-PE, Engenheiro Civil 

Evandro Alencar, protocolo nº 200066865/2017, acerca da possibilidade de utilização de 
adesivo veicular na campanha eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua – 2017. 

 
Considerando o Parecer nº 07/2017, elaborado pela Assessoria Jurídica da CER, cujo 

trecho transcrevemos a seguir: 
“O requerimento de consulta formulado pelo candidato EVANDRO DE ALENCAR 
CARVALHO encontra disciplina expressa na Resolução 23.457/2015 do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que regula a propaganda no período eleitoral, vejamos:      
Art. 15.  Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de 
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja 
feita em adesivo ou em papel, não exceda a meio metro quadrado e não contrarie a 
legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1º do art. 14 
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º).   
(...)   
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos 
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, 
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 2º do art. 16, observado o disposto no § 1º 
deste artigo.  

Frente ao exposto, pela disciplina dada pela Resolução 23.457/2015 – TSE, entendo 
inexistir ofensa ao regulamento eleitoral a propaganda em veículos, no formato de 
adesivos microperfurados limitado até a extensão total do para-brisa traseiro”.    
 
DELIBEROU: 
  
1. Por unanimidade, acompanhar o parecer jurídico, devendo ser comunicado a todos os 

candidatos que a publicidade de campanha eleitoral em veículos, através de adesivos 
microperfurados, é permitida, desde que limitada à extensão total do para-brisa 
traseiro, conforme disciplina a Resolução 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

2. Cientifique-se e cumpra-se. 
Recife, 13 de novembro de 2017. 
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Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

 

 

 

 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 
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