
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 050ª ZONA ELEITORAL DE MONTE SANTO BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600616-25.2020.6.05.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE MONTE SANTO BA 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR. PRA FAZER DIFERENTE 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA - BA33825 
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI CONTINUAR, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, EDIVAN
FERNANDES DE ALMEIDA, SIDNEI FERREIRA DIAS 
  
  
 

DECISÃO
 
 

Trata-se de representação eleitoral, com pedido de liminar, apresentada pela coligação UNIDOS

PARA MUDAR. PRA FAZER DIFERENTE em face de EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA,

SIDNEI FERREIRA DIAS, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI

CONTINUAR, na qual alega, em síntese, que ainda subsistem no Município placas com

propaganda institucional sobre obras públicas que estão sendo realizadas no município, inclusive

com a expressão "recursos próprios" mesmo que vigente a proibição do artigo 73, VI, b, da Lei n.

9.504/97.

É o relato necessário. DECIDO.

O artigo 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, veda, nos 03 (três) meses anteriores ao pleito eleitoral, a

realização de publicidade institucional, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública

reconhecida pela Justiça Eleitoral. Ou seja, no trimestre anterior às eleições a Administração

Pública não pode realizar a veiculação de propagandas de caráter institucional que divulgam o

trabalho da Prefeitura Municipal, mesmo que tenham finalidade informativa, orientativa e

educativa, por se tratar de conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os

candidatos no pleito eleitoral.

A utilização e enaltecimento de obras públicas revela-se propaganda institucional vedada neste

período consoante se verifica do disposto no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. Tal vedação legal tem

por escopo assegurar a paridade de armas entre os candidatos, a fim de que a propaganda

institucional prevista no art. 37, § 1º, da CF/88 não sirva como propaganda política, privilegiando

a regularidade da disputa eleitoral.

As placas indicadas na inicial caracterizam-se, a princípio, como propaganda institucional, já que

divulgam determinados projetos/obras da Prefeitura Municipal. Ademais, a princípio, não

constata-se esforço em cobrir o slogan da prefeitura ou qualquer outro símbolo que relacione a

obra a gestão.

Além disso, a expressão utilizada nas placas de propaganda institucional (Recursos Próprios)

podem levar à identificação da atual autoridade/servidor que está em campanha eleitoral (atual
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prefeito, candidato à reeleição), já que vinculam intuitivamente a esforços enviados da gestão

atual e, consequentemente, causar um desequilíbrio no pleito, enquadrando no conceito de

propaganda vedada.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já teve oportunidade de se manifestar:

“Eleições 2016. Agravo regimental. Recurso especial. Representação. Conduta vedada aos
agentes públicos em campanha. Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. Publicidade institucional.
Afixação de placa de obra pública no período vedado. Obra realizada em parceria entre o
governo do estado e a prefeitura municipal. Prévio conhecimento. Desprovimento. 1. A
jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que é permitida a manutenção das
placas de obras públicas, desde que não seja possível identificar a administração do
concorrente ao cargo eletivo. 2. O Tribunal de origem reconheceu a prática de publicidade
institucional em período vedado, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em razão da
veiculação de placas que, além do brasão da prefeitura, constava a informação de que as
obras eram realizadas em associação do Município com o Estado. 3. Ainda que a publicidade
institucional tenha sido objeto de uma parceria entre dois entes da Federação e mesmo que
fosse ela responsabilidade do Governo do Estado, cabe à municipalidade diligenciar para que
as placas não fossem mantidas, segundo as características apuradas, a fim de se obedecer o
comando proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em virtude do período eleitoral alusivo
ao pleito municipal. 4. As condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições possuem
caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro
do período vedado, independente do intuito eleitoral.[...]” (Ac de 5.12.2017 no AgR-AI 8542,
rel. Min. Admar Gonzaga.)

 

Diante deste cenário, na forma do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no

artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, determinando que o REPRESENTADO e atual Prefeito,

EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA, no prazo de 24 horas, providencie a retirada das placas

institucionais ou a cobertura dos símbolos que vinculem a  administração municipal as obras

públicas (Slogan, brasão, nome, etc.), bem como se abstenha de repetir a conduta vedada ora

descrita, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por conduta irregular vedada.

Caso a determinação seja descumprida, a coligação requerente deverá informar este juízo para

posterior análise do pedido de cominação de medida coercitiva.

Serve esta decisão como mandado de intimação.

Citem-se os representados para que apresentem defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando

as provas que pretendem produzir e o rol de testemunhas, nos exatos termos do artigo 22, I, ‘a’,

da LC 64/90. Deverá o representado observar a necessidade de comprovar o cumprimento da

medida liminar ora concedida no prazo de 02 (dois) dias

Sobrevindo contestação e documentos, intime-se o Representante para se manifestar em igual

prazo.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para conhecimento e manifestação.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Intimações e diligências necessárias..
 

Monte Santo, datado e assinado eletronicamente.
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Sirlei Caroline Alves Santos

Juíza Eleitoral da 050 ZE
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