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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 50ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DA 

BAHIA – MONTE SANTO/BA. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 UNIDOS PARA MUDAR. PRA FAZER DIFERENTE!, Composta pelos Partidos PC 

do B / PSB / PL / PSD / PT, representados pelo seu Representante legal, o Sr. 

FERNANDO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 

310.488.205-30, e título de eleitor de nº 0000.5124.0515, encontrado à praça 

Monsenhor Berenguer, nº 190, Centro, Monte Santo, Bahia, CEP: 48.000-000, por 

intermédio de seu advogado infrafirmado, constituído mediante instrumento 

procuratório em anexo, com endereço profissional à Av. Luiz Viana Filho, 6.462, Wall 

Street Empresarial, Torre East, Sala 1104/1105, Paralela, Salvador/BA, vem perante 

Vossa Excelência, oferecer REPRESENTAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE LIMINAR Em 

face de COLIGAÇÃO “O TRABALHO VAI CONTINUAR”, composto pelos Partidos 

REPUBLICANOS / DEM / PSDB / PSC, representados pelo seu Representante Legal 

ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, Casado, Professor, RG. 1452607630-

SSP/BA, CPF: 064.588.025-60, Título de Eleitor nº 146494210507, residente e 

domiciliado na Rua Afonso Andrade, nº 467, Centro, CEP: 48800-000, Monte Santo, 

Bahia, contra EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob 

nº 092.790.165-04, domiciliado na Av. Des. Sálvio Martins, 249-303, Monte Santo - BA, 

CEP: 48800-000 e contra SIDNEI FERREIRA DIAS, brasileiro, casado, Vice-Prefeito 

Municipal, RG Nº 44723997 SSB/BA, CPF Nº 622.337.265-53, Título de Eleitor nº 0636 

3113 0507, residente e domiciliado na Rua Sabino Tolentino da Silva nº 305, Centro, 

CEP: 48800-000, Monte Santo, Bahia, pelos motivos de fatos e de direito a seguir 

aduzidos:  
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1. DAS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL. ART. 73, INC. VI, ALÍNEA 

“B”, LEI Nº 9.504/97. PROPAGANDAS VEÍCULADAS EM PLACAS. 

  

Ex.ª, os Representados, em ação livre e consciente, vêm infringido a norma legal 

contida na alínea “b”, inc. VI, da Lei nº 9.504/97 ao não apenas autorizar, mas manter 

propaganda institucional do seu Governo em placas de obras com o claro intuito 

eleitoreiro. 

 

O Segundo Requerido, em flagrante atentado às normas eleitorais, vem se utilizando 

da sua condição como Gestor do Município de Monte Santo para desequilibrar o pleito 

eleitoral, seja no lançamento de obras às vésperas do processo eleitoral, seja ainda na 

manutenção de propaganda das referidas obras. 

 

Sim Ex.ª, o Município de Monte Santo nunca foi tão agraciado com obras realizadas 

com “recursos próprios”. Ocorre Ex.ª que, a propaganda veiculada nas obras públicas 

omite dos munícipes um fato de extrema importância: os recursos próprios a que se 

refere as propagandas, na verdade são recursos oriundos de um empréstimo contraído 

pelo Município na ordem de R$ 45.000.000,00 (QUARENTA E CINCO MILHÕES). 

 

Isso mesmo não se trata de uma boa prática de administração, mas de um empréstimo 

que endividou o município por longos anos, o que não é informado aos munícipes. 

 

A legislação eleitoral, criar o instituto da reeleição, estabeleceu uma série de restrições 

a atos e realizações dos candidatos no período eleitoral com o objetivo de se evitar a 

utilização da máquina administrativa em seu favor. O que não está sendo observado 

pelos Representados, uma vez que a estrutura do Município está sendo utilizada em 

todas as suas esferas. 

 

Note Ex.ª que, as propagandas “institucionais” estão afixadas em locais de grande 

fluxo de eleitores, seja em uma Praça no Povoado da Pedra Vermelha, seja em 

unidades de saúde do Município. 
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Ex.ª, o Representante não é contra as obras que estão sendo executadas, as quais 

inclusive deveriam ter sido realizadas há muito tempo e não apenas às vésperas do 

processo eleitoral. O que se questiona é o descumprimento da legislação eleitoral com 

o ânimo de se beneficiar politicamente de obras eleitoreiras. 

 

2. DO DIREITO 

 

A propaganda institucional é um direito de todo e qualquer cidadão que tem por 

fundamento o art. 37, caput, da CF, o qual prescreve a necessidade de que os atos 

administrativos observem o princípio da publicidade. 

 

Contudo, tal princípio se encontra ao lado dos princípios da impessoalidade e da 

moralidade, de modo que o administrador público deve respeitar a razoabilidade 

quando se tratar da publicação de propagandas institucionais, sob pena de transbordar 

o poder/dever conferido a ele pela Carta Magna. 

 

Foi nesse sentido que o Legislador Ordinário editou a alínea “b” do inciso VI, do art. 73 

da Lei 9.504/97, utilizando-se da proporcionalidade para, diante de período 

excepcional (três meses anteriores à eleição), estabelecer limites ao poder/dever de 

publicação dos atos institucionais por parte da Administração Pública, em consonância 

com o princípio da lisura das eleições e da soberania popular, conforme se infere de 

sua transcrição: 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais: 

[...]  

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

[...]  

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no 

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 

necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

 

Outrossim, o dispositivo supra buscar minorar a vantagem inerente ao candidato que 

ocupa cargo na Administração Pública, em especial o cargo de chefe do poder 

executivo cujo cargo está em disputa nas eleições, vantagem esta que se mostra ainda 

mais evidente quando o pleito eleitoral se avizinha. 

 

Note-se que o mérito da publicidade institucional transborda a impessoalidade e 

promove o particular, candidato à reeleição, por meios transversos e repudiáveis, o 

que inequivocamente, a qualquer tempo, deve ser combatido, conforme elucida o § 1º 

do art. 37 da CF. 

 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

Vale destacar, ainda, que a propaganda objeto desta representação diz respeito àquela 

usual e válida em tempos considerados “normais” –, a qual deixa de ser por força de 

lei, haja vista o período vedado (três meses anteriores à eleição). Excetuando-se da 

mencionada vedação as propagandas que se vinculem à situação de grave e urgente 

necessidade pública, à critério da justiça eleitoral e a publicidade de produtos e 

serviços que tenham concorrência no mercado. 
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Ademais, Excelência, importante ressaltar que, mesmo “em caso de grave e urgente 

necessidade pública”, a publicidade institucional só poderá ser veiculada no período 

vedado se devidamente autorizada pela Justiça Eleitoral. 

 

Inclusive, se a Justiça Eleitoral verificar que a medida não é de grave e urgente 

necessidade pública, pode indeferir o pedido de veiculação da publicidade 

institucional, preservando a lisura e a equidade na disputa eleitoral, conforme se 

observa da ementa a seguir transcrita: 

 

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CAMPANHA 

'USO RESPONSÁVEL DE ÁGUA'. CAESB. LEI DAS ELEICOES. VEDAÇÃO. 

AUTORIZAÇÃO NEGADA.  

1. O ART. 73, VI DA LEI Nº 9.504/97 ESTABELECE A VEDAÇÃO DA VEICULAÇÃO DE 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO 

ELEITORAL. TODAVIA, NOS CASOS COMPROVADOS DE URGÊNCIA E NECESSIDADE 

PODERÁ SER DEFERIDA A PUBLICAÇÃO DESDE QUE NÃO HAJA NOMES, SÍMBOLOS 

OU IMAGENS QUE CARACTERIZEM PROMOÇÃO PESSOAL DE AUTORIDADES OU 

SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988).  

2. EM QUE PESE A CRISE HÍDRICA DO DISTRITO FEDERAL, A URGÊNCIA PARA A 

VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM 

AS ELEIÇÕES 2018 NÃO RESTOU DEMONSTRADA.  

3. AUTORIZAÇÃO NEGADA.  

(TRE-DF - PET: 060030856 BRASÍLIA - DF, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 

Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: DJE do TRE-DF, Tomo 169, 

Data 05/09/2018, Página 6-7) 

 

Ademais, não venham os representados alegar que a manutenção da publicidade 

institucional no período vedado seria permitida, por ter nascido supostamente válida e 

legal (antes do período vedado), haja vista que o entendimento jurisprudencial pacífico 

remete à conclusão de que a publicidade institucional que foi postada e divulgada 

antes do período eleitoral, mas mantida durante os três meses que antecedem à 

eleição, pelo Prefeito Municipal, candidato à reeleição, reforçam a prática da conduta 

vedada, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. 
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Conquanto o elemento nuclear do tipo em apreço seja expresso pelo verbo autorizar, 

o mais relevante para a caracterização do ilícito é a veiculação da propaganda 

institucional e/ou sua manutenção. Destarte, não importa que a autorização tenha 

sido dada em momento anterior ao período vedado, pois é a exibição que acarreta 

desequilíbrio insanável na disputa (GOMES, 2015, p. 613)1. 

 

Assim também tem entendido, de forma pacífica, a jurisprudência, filiando-se a ideia 

de que para configurar-se “a conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97, 

basta a veiculação da propaganda institucional nos três meses anteriores ao pleito, 

independentemente de a autorização ter sido concedida ou não nesse período” (TSE – 

REspe nº 25.096 – 9-8-2005); “a permanência de publicidade institucional durante o 

período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 

nº. 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada 

em momento anterior (REspe nº 1641-77/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe 

de 13/5/2016 - grifei)” (TSE – Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 

2457/GO - Palminópolis, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 

21/11/2017 e publicado no DJE de 18/12/2017). 

 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, julgando 

Representação Eleitoral relativa ao pleito de 2016, em que se discutiu a manutenção 

da publicidade institucional em sites e redes sociais de responsabilidade do Prefeito 

Municipal, candidato à reeleição, concluiu pela prática de conduta vedada, passível de 

multa, conforme se verifica da ementa a seguir colacionada: 

 

Recurso. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Art. 73, VI, b da Lei 

9.504/97. Procedência. Preliminar de ausência de documento indispensável ao 

processamento do feito. Rejeição. Veiculação de publicidade institucional na 

internet. Comprovação. Responsabilidade atribuída ao então prefeito e candidato à 

reeleição. Beneficiário direto. Aplicação de multa. 1. Rejeita-se a preliminar quando 

o documento reputado pela parte como indispensável ao processamento do feito é 

de produção facultativa, nos termos do art. 384 do CPC. Caso em que os 

 
1 Gomes, José Jairo. Direito eleitoral / José Jairo Gomes. – 11. ed. 

rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2015. 
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documentos que instruem a petição inicial foram suficientes para viabilizar o 

exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte ré;  

2. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido formulado em 

representação pela prática de conduta vedada, quando resta comprovada nos 

autos a veiculação de propaganda institucional da prefeitura na internet durante o 

período vedado, impondo ao então prefeito e candidato à reeleição a sanção de 

multa prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97;  

3. Preliminar rejeitada e recurso a que se nega provimento. (TRE-BA - RE: 4203 

IBIPEBA - BA, Relator: PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, Data de Julgamento: 

07/03/2017, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 

15/03/2017) 

 

Vale destacar, Excelência, que o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do 

Regional baiano, nos termos a seguir transcritos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. 

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE 

INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR AO PLEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. 

POSTAGENS. OBRAS. INAUGURAÇÕES. EVENTOS. SÍTIO OFICIAL DA PREFEITURA E 

PÁGINA DE FACEBOOK. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

1. É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional dos 

atos de governo, a teor do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.  

2. No caso, o TRE/BA manteve multa de R$ 5.320,50 imposta a Israel Chaves Lelis, 

Prefeito de Ibipeba/BA no mandato 2012-2016 e candidato à reeleição, por 

conduta vedada a agente público.  

3. Segundo a Corte a quo, o fato referiu-se a postagens, no período crítico, no sítio 

da Prefeitura de Ibipeba/BA, sobre obras, inaugurações e outros eventos do Poder 

Executivo, as quais que se subsumem ao tipo proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei 

9.504/97.  

4. É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade prevista no art. 73, VI, 

b, da Lei 9.504/97, caso esta permaneça durante o período vedado. Precedentes.  

5. O chefe do Poder Executivo é o responsável pela divulgação da publicidade por 

ser seu múnus zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.  

6. Agravo regimental desprovido.  

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº. 4203, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, 

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/09/2018) 
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A exegese aqui exposta também encontra respaldo em diversos precedentes, tanto do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), senão 

vejamos: 

 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. 

CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARÁTER ELEITOREIRO. 

DESNECESSIDADE. PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 

DESPROVIMENTO. 

1.  A configuração da conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - 

proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - 

ante a natureza objetiva da referida norma independe do momento em que 

autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. 

2.  A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao fato de não ser necessário que 

a mensagem divulgada na publicidade institucional apresente caráter eleitoreiro 

para que fique caracterizada a conduta vedada do art. 73, VI, b, da 

Lei nº 9.504/97, bastando que ela seja veiculada nos três meses anteriores ao 

pleito. 

3.  Agravo regimental desprovido. 

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 60414, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, 

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  041, Data 01/03/2016, Página 

42/43) 

 

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. 

GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. 

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. 

MULTA. DESPROVIMENTO. 

1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 proibição de publicidade 

institucional nos três meses que antecedem a eleição, possui natureza objetiva e 

configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, 

bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes. 

2. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é 

incontroverso que o Governo do Paraná, que tinha o agravante Carlos Alberto 

Richa como candidato à reeleição, veiculou matérias durante o período eleitoral, 

no sítio eletrônico do DETRAN/PR, com caráter de publicidade institucional. 

3. Agravos regimentais desprovidos. 
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(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 143908, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De 

Noronha, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/10/2015, Página 

20-21) 

 

E M E N T A - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICIDADE 

INSTITUCIONAL. SITE ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ART. 73, INCISO VI, 

ALÍNEA B, DA LEI N.º 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. INÍCIO ANTES DO PERÍODO 

VEDADO E PERDURAÇÃO. CESSAÇÃO APENAS COM NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. 

IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PENALIDADE DE MULTA. IMPROVIMENTO. 

 A divulgação de publicidade institucional, dos atos, programas, obras e serviços de 

órgãos públicos, cujos cargos estejam em disputa, através da internet, na página 

oficial da prefeitura municipal de Iguatemi, salvo em caso de grave e urgente 

necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, no período de três 

meses que antecede ao pleito, é vedada pelo art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n.º 

9.504/97. 

De efeito, a restrição fica caracterizada com a veiculação dentro do período 

vedado, não se importando o momento em que se iniciou a publicidade 

institucional, pois, apesar da divulgação ter se iniciado em período permitido, ela 

se estendeu sobre período em que a lei veda, vindo a ser retirada do site somente 

após terem sido notificados da decisão liminar, o que demonstra a ilegalidade da 

conduta praticada. 

 Não subsiste a alegação de que a aplicação da multa foi desproporcional à conduta 

praticada, mormente quando o magistrado fundamentou as razões pelas quais 

fixou o seu quantum 

(TRE/MS. RECURSO ELEITORAL n 34359, ACÓRDÃO n 7689 de 28/11/2012, 

Relator(a) ARY RAGHIANT NETO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 

717, Data 05/12/2012, Página 24/25) 

 

EMENTA - ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA 

VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PUBLICIDADE MANTIDA NA PÁGINA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE FACEBOOK DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 

9.504/1997, ART. 73, VI, 'B'. MULTA MANTIDA. CONDUTA OBJETIVA DO CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO. CIÊNCIA DO REPRESENTADO, AGENTE PÚBLICO, 

PRESUMIDA. RECURSO DO REPRESENTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. MULTA REDUZIDA. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

 1.   Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade institucional na 

página da Prefeitura Municipal no site Facebook. 
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 2.   Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no 

período vedado configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 

9.504/97. Precedentes do C. TSE 

 3.   As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de 

caráter objetivo e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art. 73, §4º da 

Lei das Eleições. 

 4.   Presume-se a prévia ciência do agente público, Secretário Municipal, que se 

omite na remoção da publicidade institucional da página eletrônica da Prefeitura 

Municipal. Condenação ao pagamento da multa no valor correspondente a 5.000 

UFIRs.   

 5.   A sanção prevista no art. 73, §4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com 

proporcionalidade e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto. 

Condenação ao pagamento da multa reduzida ao patamar de 10.000 UFIRs, ao 

Chefe do Executivo Municipal.  

 6.   Recursos conhecidos e parcialmente providos. 

(RECURSO ELEITORAL n 7879, ACÓRDÃO n 53626 de 20/11/2017, Relator(aqwe) 

PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 

27/11/2017) 

 

Neste sentido, como demonstrado, as condutas vedadas do art. 73 da lei aqui 

analisada têm natureza objetiva, sendo totalmente dispensável a análise do caso 

concreto afim de auferir quando foi iniciada a publicidade. Ademais, busca-se 

combater o abuso de poder político exteriorizado na potencialidade de a publicação 

influenciar de forma massiva o eleitorado. 

 

Portanto, considerando que o bem tutelado pela alínea “b”, do inciso VI, do art. 73, da 

Lei 9.504/97 é a igualdade de oportunidades entre os candidatos, com o fito de manter 

inviolada a soberania popular exercida no sufrágio legítimo, a mera manutenção da 

publicidade institucional, independentemente de quando se iniciou, torna ilegal o ato 

administrativo do agente público representado. 

 

Assim, a subsunção dos fatos acima descritos à norma proibitiva da alínea “b”, do VI, 

do art. 73 é inequívoca, por conseguinte, também é induvidosa a necessidade de 

intervenção judicial, no sentido de coibir a ilegalidade praticada pela parte 

representada, como forma de garantir a 
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regularidade do pleito. 

 

3. DO PEDIDO LIMINAR. 

 

Estão presentes nesta demanda todos os requisitos necessários à concessão da medida 

liminar, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris. 

 

A fumaça do bom direito reside nos argumentos acima declinados, sobretudo porque a 

parte representada, mesmo diante de norma proibitiva, permanece veiculando 

propaganda institucional em período vedado pela lei eleitoral, através da manutenção 

de todo o material apontado nesta exordial, com o intuito de alavancar ilegalmente 

sua candidatura, através do uso massivo da máquina pública. 

 

O perigo da demora, por sua vez, compreende-se no fato de que a continuidade da 

veiculação da propaganda combatida traz lesão ao processo eleitoral, à legitimidade 

das eleições e à soberania popular, na medida em que o 2º representado, caso não 

seja impedido por este juízo, continuará a se beneficiar do cargo que ocupa, em total 

contrariedade à previsão legal e aos princípios acima expostos. 

 

Não há dúvidas, Excelência, de que a conduta dos representados de manter no período 

crítico as publicações institucionais disponíveis na internet e em placas afixadas em 

diversos pontos da cidade constitui ato atentatório à isonomia entre os concorrentes 

ao pleito municipal de 2020, ofendendo de morte os princípios constitucionais e a 

legislação eleitoral aplicáveis ao caso. 

 

Na mesma linha, a propaganda ofende a legislação eleitoral e o direito do eleitor de 

participar de um sufrágio limpo. Ademais, não restam dúvidas de que a permanência 

da publicação vai favorecendo os representados com o passar do tempo, 

principalmente através de todo o conteúdo disponibilizado na internet e através de 

inúmeras placas afixadas por toda a cidade, onde a pulverização é enorme, conforme 

já ficou registrado. 
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Com efeito, a propaganda institucional em período vedado tenta retirar voto dos 

demais concorrentes ao pleito em favor da parte representada. Tal conduta, portanto, 

constitui-se ilícito eleitoral e a parte representada deve sofrer as reprimendas legais. 

 

Nesse sentido, vale trazer à colação decisão liminar proferida na Representação 

Eleitoral nº. 0600052-10.2020.6.05.0159, em trâmite na 159ª Zona Eleitoral de 

Central/BA, que determinou a retirada da publicidade mantida de forma irregular, 

conforme se verifica in verbis: 

 

“[...] No caso em exame, verifico que a representante fundamenta seu pedido na 

proibição legal da publicidade oficial durante o período que antecede ao pleito 

eleitoral, nos termos do citado artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, afirmando, 

por consequência, que a sua manutenção tende a desequilibrar o pleito vindouro 

em favor da pré-candidatura apoiada pelo representado, em detrimento dos 

demais pré-candidatos. 

Na expressão “realização de publicidade”, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, compreende-se tanto a veiculação de publicidade nova no 

período vedado como a manutenção da publicidade postada no período 

permitido, considerando que esta se mantém à vista de todos e, assim, tem o 

potencial de desequilibrar a disputa eleitoral, justamente o que se pretende 

evitar. Da análise dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se, 

num juízo de cognição preliminar, que, de fato, a publicidade institucional 

realizada pelo Município de Jussara nas redes sociais Facebook e Instagram no 

período permitido permanece ativa, visível para qualquer cidadão, mesmo após 

iniciado o período vedado, razão pela qual se mostra forçosa a concessão da 

medida liminar para suspender a publicidade institucional indicada, a fim de 

evitar os danos alegados pela representante. 

Assim, prima facie, verifico que o perecimento do direito alegado prospera, 

porquanto a publicidade em relevo indica a possibilidade de haver perante o 

eleitorado um estado de ânimo capaz de favorecer a pré-candidatura oficial. 

Desta forma, em apreciação sumária, na espécie, os fatos e o direito apontam 

que as publicações vergastadas caminham na direção de configurar publicidade 

institucional, a caracterizar a conduta vedada a agente público, nos termos do 

artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97. 

Isto posto, sem mais delongas, DEFIRO a tutela de urgência, ante a presença dos 

seus requisitos, para determinar que o representado promova, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, a retirada de todas as postagens indicadas na petição 

inicial nas redes sociais Facebook e Instagram, mediante comprovação nos autos; 

devendo abster-se, também, de permitir ou veicular novas publicações vedadas, 

sob pena de vir a arcar com o pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por 

cada publicidade mantida, em prol do fundo partidário. [...]” 

 

Logo, mostra-se necessário e arrimado na mais coerente corrente pretoriana o 

deferimento de medida liminar inaudita altera pars, no sentido de proibir o 

representado de veicular a propaganda ora impugnada. 

 

4. DOS PEDIDOS. 

 

Diante do exposto, requer: 

 

a) Seja deferida medida liminar, inaudita altera pars, no sentido de determinar a 

imediata retirada de circulação das publicidades institucionais que não se enquadram 

nas exceções do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e do art. 1º, §3º, VIII da Emenda 

Constitucional nº 107/2020, disponíveis na placas afixadas na Praça do Povoado da 

Pedra Vermelha, no Hospital Municipal Monsenhor Berenguer, nas unidades do PSF 

dos Povoados do Alto Alegre e do Genipapo, notificando a parte representada, para 

que cumpra a ordem judicial no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou outro valor a ser arbitrado por V. Exa., diante da 

gravidade da conduta, bem como cominação da sanção prevista no art. 347 do Código 

Eleitoral (crime de desobediência) em caso de descumprimento, notificando-se o 

representado para que cumpra a ordem judicial. 

 

b) Ainda, liminarmente, que seja concedida a tutela inibitória, a fim de impedir 

publicidade institucional em período vedado, sob pena de multa. 

 

c) A citação/intimação da parte representada para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal, bem como a oitiva do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, bem 

como para que apure possível ocorrência de ato de improbidade administrativa. 
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d) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente representação, para que 

seja proibida em definitivo a veiculação/permanência das publicações institucionais 

ora combatidas, bem como seja aplicada em desfavor da parte representada a multa 

prevista no art. 73, §§ 4 e 8º da Lei 9.504/97, em seu patamar máximo, diante da 

gravidade da conduta, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência pátria. 

 

Na oportunidade, protesta o Representante provar o alegado por todos os meios de 

prova em Direito admitidos, especialmente por meio da juntada dos documentos que 

acompanham a exordial e demais provas que se fizerem necessárias. 

 

Nestes termos 

Pede Deferimento. 

 

Monte Santo, 27 de outubro de 2020. 

 

 

Pedro Henrique De Morais Ferreira 

OAB/BA n.º 33.825 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
050ª ZONA ELEITORAL DE MONTE SANTO - CANSANÇÃO -  BA

 
 

 REPRESENTAÇÃO (11541) - 0600616-25.2020.6.05.0050
 
  

CERTIDÃO 
 

  
CERTIFICO que, nesta data, procedi à atualização da autuação, incluindo o objeto do processo.
E, por ser a verdade, lavrei a presente certidão.

 
 

Monte Santo - BA, datado e assinado eletronicamente.
 
 

LIVIA MARIA PASSOS LOBO
Chefe de Cartório da 050 ZE
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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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