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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 13ª 
ZONA – SÃO LOURENÇO DA MATA – DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, partido político inscrito 

no CNPJ sob nº 24.884.209/0001-23, com sede social na Avenida Miguel Labanca, Vila 
do Reinado – São Lourenço da Mata/PE, CEP 54.735-430, vem, através de seu 
advogado, fundamentado no art. 73, VI, b, e §12 da Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 
1997 – Lei das Eleições –, e no art. 22 da Lei Complementar nº. 64, 18 de maio de 1990 
– Lei de Inelegibilidades –, apresentar  

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 

 
, por indevido uso/permanência de publicidade institucional durante o período de 3 
(três) meses que antecede a contenda eleitoral, contra BRUNO GOMES DE 
OLIVEIRA – nome eleitoral BRUNO PEREIRA –, brasileiro, casado, Prefeito do 
Município de São Lourenço da Mata/PE, CPF nº. 050.600.894-01, residente à Praça 
Araújo Sobrinho, nº 108, Centro – São Lourenço da Mata/PE, JAIRO PEREIRA DE 
OLIVEIRA JUNIOR brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 057.184.384-04, 
residente à Praça Araújo Sobrinho, nº 108, Centro – São Lourenço da Mata/PE e KELY 
MORGANA BEZERRA DE LIMA BRITO, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n. 
049.494.074-30, residente na Rua 39, nº 126, Parque Capibaribe – São Lourenço da 
Mata/PE, pelos motivos que passa a expor: 
 
DOS FATOS 
 
 A página A VOZ DO POVO, mantida na rede social Facebook, pelo cidadão 
Feliciano Espinhara, no dia 29 de agosto de 2020 às 19:43, realizou uma transmissão ao 
vivo da inauguração da PRAÇA DA SETENTA E CINCO DO PARQUE 
CAPIBARIBE.  
 
 Como é possível verificar da ata notarial em anexo o segundo representado – Sr. 
Jairo Pereira Júnior – irmão do candidato a prefeito Bruno Pereira é apresentado como 
Secretário e realiza um discurso inflamado para a ocasião, cujos trechos se encontram 
abaixo destacados: 
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“Boa noite a todos, queria agradecer a presença aqui de kely 
Morgana secretária de ação social, queria agradecer a presença 
de Victor Morais e todos os colaboradores. Queria dizer que eu 
to muito feliz hoje, tá aqui na praça, obrigada Marinho você 
lembrou meu grande avô Josué Pereira que trouxe o parque para 
São Lourenço, fez o viaduto e outras obras, s eu for falar todas 
as obras que minha família fez, metade de São Lourenço tenho 
certeza que foi eles. Mas vamos se referir hoje ao Parque 
Capibaribe que passou 8 anos essa praça na gestão passada, oito 
anos abandonada... 
A do terminal que entregamos mês passado a praça igual a essa, 
mesmo padrão, brinquedo de madeira, nova quadra, como os 
jovens pediram... fizemos uma praça nova, isso aqui não é uma 
revitalização não, isso aqui é uma praça nova...” 

 
 Uma vez “entregue” a praça iniciaram os ataques ao candidato adversário, senão 
vejamos: 
 

“Agora quero me referir a uma pessoa que anda por aí teve 8 anos 
de mandato, mais 8 do seu pai, foram 16 anos no poder, preste 
bem atenção 16 anos no poder, o prefeito atual nem 4 tem, ajeitou 
as 2 praças o próximo é o grêmio, pode anotar aí que a gente vai 
pro grêmio semana que vem estamos lá ajeitando o grêmio, 
passou 8 anos ai vem falar de legado, eu me pergunto qual 
legado, o legado dele foi fechar o hospital 3 meses, deixar 
aposentado três meses sem receber e arrumar briga em boate, o 
legado dele é esse quando é confusão em boate é com ele...” 

 
 Pela íntegra do discurso – constante da ata notarial em anexo – pode ser 
identificada claramente se tratar de uma inauguração de obra pública, com viés 
eleitoreiro, desta forma não resta alternativa a não ser buscar a tutela do Poder 
Judiciário para impedir o desrespeito à legislação. 
 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73, VI, b, DA LEI Nº. 9.504/97 E DE ASSENTE E 
TORRENCIAL ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE É PROIBIDA NO PERÍODO DE 3 
MESES QUE ANTECEDEM A ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA 
PUBLICIDADE, NO PERFIL A VOZ DO POVO - CLARO COMETIMENTO 
DE CONDUTA VEDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
REPRESENTADO, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO: 

 
Como de sabença, a pandemia de COVID-19 (novo Coronavírus) acarretou a 

declaração, pelo Ministério da Saúde, de “Emergência em Saúde Pública de 
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importância Nacional”, mediante a Portaria nº. 188, de 3 de fevereiro de 2020, o que 
acabou por afetar toda dinâmica social e, fatalmente, o pleito eleitoral deste ano. 

 
A contenda, que seria realizada no primeiro domingo de outubro, conforme 

disposto no art. 1º da Lei nº. 9.504/97, necessitou ser adiada. E o foi em 1 (um) mês e 
11 (onze) dias: para 15 de novembro, consoante estabelecido no caput do art. 1º da 
Emenda Constitucional nº. 107, de 2 de julho de 2020. 

 
Com isso, o calendário eleitoral, em sua maior parte, foi vitimado, sem que, 

contudo, desaparecessem ou fossem flexibilizadas as proibições legais. 
 
E, faltantes meros 3 meses para a eleição, há o início de algumas vedações 

explícitas na legislação, especialmente – mas não apenas – as elencadas no inciso VI do 
art. 73 da Lei nº. 9.504/97, que, como se sabe, estatui as chamadas “Condutas Vedadas 

aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais”, é dizer, expedientes vedados na única 
intenção de assegurar, salvaguardar, a lisura e a paridade do pleito, mormente a 
imprópria utilização da res pública pelos atuais detentores de cargos públicos/mandatos. 

 
Aqui, uma proibição do dispositivo interessa especificamente, a saber, a da 

alínea b, que diz respeito à publicidade institucional, isto é, a que a veda no 
derradeiro trimestre anterior à contenda: 

 
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;  

 
Como se vê, o dispositivo é claro, indiscutível: proíbe aos agentes públicos, 

cujos cargos estejam em disputa (vide §3º do próprio art. 73) – consequentemente, aos 
Prefeitos  este ano –, integrantes da Administração Pública direta e, até, indireta – de 
conseguinte, dos Municípios – a autorização/realização de publicidade institucional nos 
3 meses que antecedem a eleição. 

 
Para que ainda mais indisputável, o §1º do dispositivo traz o que considera ser 

agente público: 
 
Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
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designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 
administração pública direta, indireta, ou fundacional. 

 
Assim, faltantes 3 meses para o pleito a autorização/realização de publicidade 

institucional é completamente vedada (a exceção fica, só, por conta de grave e urgente 
necessidade pública, desde que previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral). 

 
Convém destacar que, conforme julgados do TSE, o conteúdo educativo, 

informativo ou social da publicidade é irrelevante; chegado o período, ela é 
inteiramente proibida. Confira-se:   

 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. 
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO 
NÃO PERMITIDO POR LEI. NEGADO PROVIMENTO.  
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade 
institucional do Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como 
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, 
da Lei nº 9.504/1997, não se enquadrando em qualquer das exceções 
previstas na legislação. Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter 
eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a configuração da conduta 
proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade institucional, 
no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o 
conteúdo ter caráter informativo.   
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é 
imprescindível para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art. 73, 
VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo Tribunal a quo não merece reparos.  
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade 
institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente de 
o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social 
(AgR–AI nº 56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24.4.2018, DJe 
de 25.5.2018).  
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda 
institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta 
vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–
81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, DJe 
29.4.2011).   
5. Negado provimento ao agravo interno. (AgRg no AI nº. 29293/PR, rel. 
Min. Og Fernandes, julg. 12/02/2020, pub. DJe 08/06/2020) 

 
Cumpre enfatizar mais: o TSE tem consolidado posicionamento de que, chegado 

o período vedado, até a publicidade institucional autorizada/realizada 
anteriormente aos 3 meses deve ser removida/suspensa. 

 
Eis 2 (dois) recentes julgados, exemplificativamente: 
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. 
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE 
PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR 
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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 munus zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.  
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg em REspe nº. 4203/BA, rel. Min. 
Jorge Mussi, julg. 28/08/2018, pub. DJe 20/09/2018) 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. 
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. 
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NA INTERNET. 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. 
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.  
1. É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade 
institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, caso permaneça 
durante o período vedado. Precedentes.  
2. Na espécie, o TRE/PR constatou propaganda institucional em período 
vedado, pois matérias divulgadas no site da Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa/PR (PROLAR), tendo como fonte a página eletrônica da 
Prefeitura, exaltaram realizações do prefeito e candidato à reeleição em 2016, 
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.  
3. O acórdão paradigma invocado pelo agravante visando afastar a multa 
AgR-REspe 18241/PB, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 
20.11.2017 não tem similitude fática com o caso dos autos, em que o 
beneficiário da publicidade era candidato a reeleger-se, ao contrário do que 
se verifica no referido precedente.  
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REspe nº. 66944/PR, rel. Min. 
Jorge Mussi, julg. 06/03/2018, pub. DJe 05/04/2018) 

 
A inauguração de obras públicas não escapa ao posicionamento: 
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CARACTERIZAÇÃO. 
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. LITIGÂNCIA 
DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 
SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.1. Na linha da remansosa 
jurisprudência deste Tribunal Superior, "a simples reiteração de argumentos 
já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja 
no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a 
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incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE" (AgR-REspe nº 1669-
13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016).2. Extrai-se do acórdão 
regional que o agravante, ao discursar em inauguração de obra pública e 
pedir explicitamente voto em benefício de pré-candidato, realizou, em 
período anterior à data permitida pela lei, propaganda eleitoral, em absoluta 
dissonância ao previsto no art. 36-A da Lei das Eleições.3. A modificação 
dessa conclusão demandaria o revolvimento do caderno fático-probatório dos 
autos, providência inviável nesta sede extraordinária, a teor da Súmula nº 
24/TSE.4. Configurada a propaganda eleitoral extemporânea, a sanção 
imposta deve ser mantida, inclusive no que diz respeito ao valor arbitrado, 
pois os fundamentos do acórdão regional conduta praticada por autoridade 
pública na inauguração de obra custeada com recursos públicos, 
aproveitando-se da repercussão que o evento teria junto à mídia e à 
população e em tom de desafio à Justiça Eleitoral não foram impugnados 
pelo agravante (Súmula nº 26/TSE).5. O TRE/RJ concluiu pela configuração 
de litigância de má-fé, ao reconhecer que os embargos de declaração foram 
opostos de forma temerária e com alteração da verdade dos fatos.6. Nos 
termos da orientação firmada nesta Corte Superior, "concluir em sentido 
diverso demandaria, como regra, reexame do conjunto probatório, inviável 
em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE" (AgR-REspe nº 201-
32/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 3.11.2017).7. Agravo 
regimental desprovido. 
(Agravo de Instrumento nº 6644, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira 
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 168, 
Data 30/08/2019, Página 48) 
 
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA JULGADA 
PROCEDENTE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. VEDAÇÃO. ART. 73, I, DA LEI Nº 
9.504/1997. APLICAÇÃO DE MULTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA NÃO AFASTADOS. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES 
ANTERIORMENTE SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 
26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERNO. 1.Na hipótese, o TRE/SP assentou que Wagner dos Santos 
Carneiro, primeiro representado, então prefeito, utilizou estrutura montada 
pela Prefeitura do Município de Belford Roxo/RJ, em inauguração de obra 
pública, para explicitamente pedir votos a Márcio Correa de Oliveira e a 
Daniela Mote de Souza Carneiro, segundo e terceira representada, para o 
pleito eleitoral de 2018, os quais não o impediram de fazê–lo, bem como 
mantiveram posição de destaque ao lado do prefeito, com manifestações de 
aprovação, gestos e aplausos durante o discurso, o que caracteriza uso 
indevido de bem público. 2.A Corte regional consignou, ainda, que a conduta 
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997 pode se configurar 
anteriormente ao período eleitoral e que, na espécie, a conduta ilícita teve o 
condão de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos ao pleito 
eleitoral. 3.A decisão agravada concluiu pela incidência dos Enunciados nºs 
24, 28 e 30 da Súmula do TSE. 4.Nas razões recursais, os ora agravantes se 
limitaram a reproduzir as razões anteriormente suscitadas, sem atacar 
especificamente o fundamento da decisão recorrida consubstanciado na 
incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, tal como ressaltado pela 
PGE, em seu parecer. 5.De acordo com o entendimento consolidado neste 
Tribunal Superior, a mera reprodução das razões suscitadas no recurso 
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anterior, sem afastar especificamente os fundamentos da decisão agravada, 
não é suficiente para viabilizar o trânsito do agravo interno, o que atrai a 
incidência do disposto no Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 6.Negado 
provimento ao agravo interno. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 060035327, Acórdão, Relator(a) Min. Og 
Fernandes, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 149, Data 
05/08/2019) 
 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. 
INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PEDIDO EXPLÍCITO DE 
VOTOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. NÃO PROVIMENTO. 
Histórico da demanda 1. Contra acórdão do TRE/PE, pelo qual mantida 
integralmente a sentença de 1º grau em que julgada procedente a 
representação por propaganda antecipada assentado o pedido expresso de 
votos, interpuseram recurso especial Uilson de Moura França e Gladstone da 
Silva. 2. Neguei seguimento ao recurso especial, à míngua de 
prequestionamento em relação à violação do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 e 
aplicada, quanto ao mais, a Súmula nº 24/TSE. Do agravo regimental 3. 
Inviável a reforma da conclusão do TRE/PE para afastar a configuração da 
propaganda eleitoral extemporânea assentado no acórdão regional o pedido 
explícito de votos, inexistentes "dúvidas, portanto, que os recorrentes 
praticaram propaganda eleitoral antecipada, (...) afetando a igualdade de 
oportunidade entre os pretensos candidatos" (fl. 147), em razão do óbice, 
repita-se, imposto pela Súmula nº 24/TSE, em sintonia o acórdão regional 
com a jurisprudência desta Corte Superior reafirmada na assentada do dia 
26.6.2018, ao exame do AgR-AI nº 9-24, Rel. Min. Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto e do AgRREspe nº 43-46, Rel. Min. Jorge Mussi no sentido 
de que "a propaganda antecipada caracteriza-se pelo pedido expresso de 
votos, referência explícita a eleições vindouras ou elogio que apresente a 
pessoa como a mais apta para o exercício de cargo eletivo (AgR-REspe 
3309-94/BA, redator para acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 
31.5.2016)" (RP. nº 29487/DF, Rel. Min. Antônio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin, DJe de 09.3.2017). 4. Reitero, ademais, fundada a irresignação dos 
agravantes em questão não enfrentada pela Corte Regional qual seja, a 
violação do art. 40-B da Lei das Eleições, tampouco suscitada em embargos 
de declaração, não satisfeito o requisito do prequestionamento. Agravo 
regimental conhecido e não provido. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 7410, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, 
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 171, Data 24/08/2018, 
Página 74) 

 
Pois bem: como já mencionado, a contenda deste ano foi postergada para o 

próximo dia 15 de novembro, e, em face disto, a proibição do art. 73, VI, b, da Lei nº. 
9.504/97 sobreveio no último dia 15 de agosto. 

 
Insista-se: a partir de 15 de agosto, nem uma publicidade institucional poderia 

ter sido autorizada/realizada e mesmo a anterior deveria/deve ser retirada ou 
suspensa (respeitadas as que digam respeito a grave e urgente necessidade pública, 
previamente reconhecidas pela Justiça Eleitoral). 
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Ocorre que, de fato, a vedação legal parece de nada valer ou não existir para o 
Representado! 
 
 Convenientemente, o Representado alegará que não administra o perfil, na 
tentativa de esquiva e imputação da responsabilidade a outro(s) servidor(es), 
especialmente da Secretaria de Comunicação e Imprensa ou correlata. 
  
 Prenúncio de insucesso! 
  
 É que o TSE também já entende pacificamente que, em se tratando da conduta 
vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº. 9.504/97, ou seja, da autorização/realização de 
publicidade institucional em período proibido, a responsabilidade do Prefeito é objetiva, 
é dizer, independe de prova da autorização e/ou determinação de realização (culpa ou 
dolo). 
 
 Leia-se exemplo recentíssimo (ver, também, os AgRg’s nos REspe’s nºs. 

142184/PR e 142269/PR, reproduzidos às páginas 4 e 5 desta): 
 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. 
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS 
MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA 
PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. 
DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES. 
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER 
DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA 
MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA 
DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE 
OBSERVADA. MANUTENÇÃO.  
AGRAVO DESPROVIDO.  
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda 
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade 
eleitoral do ato. Precedentes.  
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias 
de conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura 
do Município de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 
2016.  
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da 
publicidade institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua 
atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.  
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a 
decisão está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do 
caso concreto. Precedentes.  
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REspe nº. 9071/BA, 
rel. Min. Edson Fachin, julg. 11/06/2019, pub. DJe 07/08/2019) 

 
 A ilegalidade, a prática de conduta vedada, é clarividente! 
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 Deste modo, impõe-se a pronta suspensão do perfil “A VOZ DO POVO” no 
Facebook ou a ordem de remoção da referida postagem e, concomitantemente, a 
cominação de multa ao Representado, tudo na esteira do §4º do art. 73 da Lei nº. 
9.504/97: 
 

Art. 73. ... 
[...] 
§4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a 
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.  

 
 Isso não é tudo! 
 
 Conforme o §7º do próprio art. 73 da Lei nº. 9.504/97, sem prejuízo da apuração 
no âmbito da Justiça Eleitoral, com a suspensão do ato e a fixação de multa, o agente 
poderá, também, responder a ação civil de improbidade administrativa, precisamente 
pelo cometimento do ato descrito no art. 11, I, da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992 – 
Lei de Improbidade Administrativa: 
 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 
e notadamente: 
 
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

 
 Por fim, é de se ressaltar que, não obstante a ausência de menção expressa, os 
abusos podem – e devem! – dar ensejo a ação de investigação judicial eleitoral, na 
linha do art. 22 da LC nº. 64/90, que, sabidamente, culmina na cassação do registro de 
candidatura ou do diploma, além de inelegibilidade nos pleitos eleitorais a se realizarem 
nos 8 (oito) anos subsequentes àquele em que se constatou o ilícito: 
 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em 
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: 
[...] 
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos 
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos 
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou 
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder 
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de 

Num. 7103986 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: THIAGO ELIFAS GERMANO DE SOUZA - 24/09/2020 16:28:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092416281327800000006688672
Número do documento: 20092416281327800000006688672



comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público 
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação 
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; 

 
DOS PEDIDOS: 

 
Ante a todo o exposto, requer:  
 
a) a concessão de medida liminar de urgência, sem a oitiva da parte contrária, 

para que seja determinada a imediata suspensão do perfil A VOZ DO POVO do 
Facebook ou a determinação da remoção da referida postagem de 29 de agosto de 2020, 
sob pena de crime de desobediência e multa a ser arbitrada por este r. Juízo, 
independente da data de veiculação/circulação; 

 
b) seja determinada a publicação, no mesmo perfil, da íntegra da decisão a ser 

proferida por este r. Juízo sobre a vedação de propaganda institucional no trimestre 
anterior ao pleito, nos moldes do art. 73, VI, b, da Lei nº. 9.504/97, em respeito ao 
caráter pedagógico da legislação eleitoral;  

 
c) a citação dos Representados para apresentar defesa no prazo legal, caso tenha 

interesse; 
 
d) seja intimado o Ministério Público Eleitoral, para que se manifeste e, 

mormente, para que promova ação civil de improbidade administrativa e a instauração 
de AIJE, em virtude do uso indevido dos canais de comunicação da municipalidade (art. 
11, I, da Lei nº. 8.429/92 e art. 22 da LC nº. 64/90, respectivamente); e 

 
e) que, no mérito, seja confirmada a medida liminar requerida e julgada 

procedente a representação condenando o Representado às penas cabíveis, notadamente 
a multa (Lei nº. 9.504/97, art. 73, VI, b, e §4º) – salientando que, sendo a hipótese de 
reincidência na prática da conduta vedada apurada nesta Representação, isto é, 
publicidade institucional, a multa deverá ser dobrada (Lei nº. 9.504/97, art. 73, §6º). 

 
 Nestes termos, 
 Pede deferimento. 
 São Lourenço da Mata/PE, 24 de setembro de 2020. 

 
 

THIAGO E. GERMANO DE SOUZA 

OAB/PE N.º. 38.471 

 

CARLOS GERMANO DE SOUZA 
OAB/PE N.º. 14.649 

REBECCA C. GERMANO DE SOUZA 

OAB/PE N.º. 32.509 

 

BRENDA DE F. JANEIRO DURÁN 

OAB/PE N.º. 7.598/E 
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