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6 Décio Luiz José Rodrigues 

eleitorais ou às vésperas das eleições, inúmeros são os processos que 
tramitam, ininterruptamente, durante todos os anos, inclusive naqueles 
em que não há eleição. 

Dentre eles podemos citar os relativos à Propaganda Eleito
ral, mormente com o advento da Lei Permanente das Eleições, Lei 
9504/97, esta modificada pela Minirreforma Eleitoral e pelas Reformas 
Eleitorais referidas. 

Sem dúvidas, a Propaganda Eleitoral é a que dá "vida e con
sistência" ao Pleito Eleitoral, sendo este, em última análise, a maior 
demonstração da democracia no nosso País e no mundo. 

Este livro tem por finalidade abordar a Propaganda Eleitoral em 
geral, a propaganda em bens Públicos e particulares, a Propaganda 
Eleitoral mediante outdoors, antes e depois da vedação total desta 
propaganda, a Propaganda Eleitoral na imprensa, esmiuçando-se os 
debates eleitorais e a Propaganda Gratuita no rádio, na televisão e na 
Internet, esta regulamentada "in totum" pela Reforma Eleitoral e, por 
derradeiro, são analisadas as cond utas vedadas aos agentes públi
cos em campanha eleitoral, também com as mudanças da Reforma 
Eleitoral, ressaltando-se, inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais a 
respeito, envolvendo até as "consultas" de caráter eleitoral. 

Sem pretensão e delongas, com manuseio sem dificuldades, a 
praticidade e a objetividade deste livro poderão auxiliar os operadores 
do direito na solução das várias questões envolvendo a Propaganda 
Eleitoral e as condutas vedadas aos agentes públicos. 

o autor 
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