
MPE
Ministério Público Eleitoral

  Procuradoria

  Regional Eleitoral

  na Bahia

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DOUTORA  PRESIDENTE  DO  TRIBUN AL

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA.

O  Ministério  Público  Eleitoral , por meio  do  Procurador

Regional Eleitoral, vem perante Vossa Excelência, com base no art. 96 da Lei n.º 9.504/97,

oferecer

REPRESENTAÇÃO

contra

Luiz Alberto Silva dos Santos, brasileiro, Deputado Federal,

com endereço funcional na Praça dos Três Poderes - Câmara

dos Deputados, Gabinete: 954 - Anexo: IV, CEP: 70160-900

- Brasília - DF, telefones nºs (61) 3215-5954/3954 e fax nº

(61) 3215-2954,

pelos motivos adiante explicitados:

1. Dos fatos e fundamentos jurídicos.

Consoante  se  verifica  do  material  anexo,  chegou  ao

conhecimento  desta  Procuradoria  Regional  Eleitoral  a  prática  de  propaganda  eleitoral

antecipada em prol da candidatura do  representado ao pleito de 2014.

Cabe desde já destacar que é  pública e notória a pretensão do

atual Deputado Federal em ser candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2014.

Aliás,  a  experiência  mostra  que  os  atuais  mandatários  de

cargos  proporcionais  costumam tentar  a  reeleição  ou galgar  outras  posições  de maior

destaque. Aqui, especificamente, trata-se de um parlamentar no exercício de seu quarto
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mandato federal consecutivo, sendo, portanto, inequívoca a sua condição de pré-candidato.

No caso em exame, diante do material colhido, constatou-se a realização de propaganda

eleitoral  antecipada  da  pretensa  candidatura  do  deputado  Luiz  Alberto  para  o  pleito

vindouro.

Com efeito, as fotografias que seguem anexas revelam, a toda

evidência, que o representado está a promover no município de Maragojipe, às margens da

BR 420, e até em distritos da municipalidade, conforme certidão datada de 05 de fevereiro

de 2014,  farta veiculação, por meio de outdoors da seguinte mensagem: “COMPLEXO

INDUSTRIAL EM MARAGOJIPE VAI  GERAR 20 MIL EMPREGOS PARA O

RECÔNCAVO. UMA LUTA DO MANDATO DO DEP. LUIZ ALBERTO . UM 2014

DE MUITAS CONQUISTAS ”, acompanhados de destacada fotografia do representado e

do símbolo do Partido dos Trabalhadores.

Nota-se que diversas peças publicitárias foram instaladas no

município  de  Maragojipe  e  na  região  desde  o  final  de  2013,  promovendo  exaustiva

propaganda antecipada sob o pretexto de desejar “um 2014 de muitas conquistas”.

Em anexo, resta comprovada a veiculação da propaganda em,

no mínimo, três locais diferentes (vide fotos 01, 02 e 03 anexas). 

Inclusive foi lavrada certidão por oficial de justiça atestando

a existência da peça publicitária em 05 de fevereiro de 2014 no distrito de Nagé.

Está  devidamente  evidenciada  a  intenção  de  expor

exacerbadamente a figura de pretensa candidatura no inconsciente coletivo do eleitor.

Nota-se, portanto, que o pano de fundo que se descortina da

publicidade em questão permite extrair a real intenção eleitoreira da propaganda, levada a

efeito  sob a aparente  justificativa de divulgar  tão somente a atuação do parlamentar  e

supostas melhorias para a região.

Frise-se que a mensagem divulgada no outdoor refere-se ao

complexo  industrial  em Maragojipe,  cuja  assinatura  do  ato  de  instalação  ocorreu  em

meados de novembro de 2013,  não sendo, portanto, novidade relevante que necessite de

publicidade até o início de fevereiro do ano eleitoral.   

Observe-se, também, que a mensagem da suposta criação de

20  mil  novos  postos  de trabalho,  associada  ao  nome, cargo,  fotografia  do  candidato,
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símbolo do partido e ano da eleição demonstra escancaradamente a intenção eleitoreira da

peça publicitária.

Digno de nota, ainda, é o fato do município de Maragogipe

ser um dos redutos eleitorais do primeiro representado, tendo sido o deputado federal mais

votado naquela municipalidade nas eleições gerais de 2010, alcançando 26,45% dos votos

válidos para deputado federal na localidade.

Ora, no presente caso, o cenário propagandístico produzido

não se limita a lançar mensagem subliminar em relação à candidatura do representado, mas

avança para introduzir elemento decisivo, que reforça a natureza eleitoreira e ostensiva da

propaganda,  informando significativa melhoria para a região, simbolismo que dispensa

qualquer  comentário,  uma vez que extrapola  a zona subliminar  para alcançar  natureza

direta e determinada daquilo que se deseja transmitir.

Essa prática, a toda evidência, provoca desmedido prejuízo ao

equilíbrio do pleito, revelando-se absolutamente reprovável sob todos os aspectos, ainda

mais quando perpetrada por pretenso candidato com forte penetração na região, mediante

artifício (outdoors) vedado inclusive em período eleitoral, sobretudo informando a criação

de 20 mil empregos em um município com aproximadamente 30 mil eleitores.

A conduta ora narrada caracteriza  mensagem de cunho pro-

mocional, cujo conteúdo denota a divulgação de propaganda eleitoral em ofensa ao dispos-

to no artigo 36 da Lei n.º 9.504/97,  potencialmente preordenada a alavancar pretensões

políticas na eleição que ocorrerá no mês de outubro do corrente ano.

Assim, nessas circunstâncias,  o pedido explícito de voto é

absolutamente desnecessário.

Advirta-se  que,  para  estimular  psicologicamente  o

consumidor, a propaganda não necessita ser explícita, já que os anúncios mais eficazes não

são aqueles  endereçados  ao  consumo consciente,  mas sim os  de mensagem implícita,

destinada a agasalhar-se no subconsciente do consumidor. 

Desta  feita,  o  mecanismo  psicológico  da  propaganda

subliminar  apresenta-se  mais  insidioso  que  o  das  mensagens  explícitas,  ao  atuar  no

inconsciente das pessoas de forma aleivosa, sem que elas próprias percebam.
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Não subsiste, pois, qualquer dúvida acerca do nítido objetivo

eleitoral contido na iniciativa perpetrada pelo representado, no sentido de lançar de forma

deliberada,  ostensiva e prematura a candidatura  de Luiz Alberto a uma das vagas nas

eleições proporcionais de 2014.

Registre-se  que  na  placa  publicitária  constam  o  nome  do

deputado, o partido ao qual é filiado, a fotografia do mesmo e ainda destaca o ano da

eleição.

Assim,  a  conduta  ora  narrada  enseja,  destarte,  a  cabível

reprimenda  no  âmbito  eleitoral,  diante  da  propaganda  extemporânea  que  restou

caracterizada.

Com efeito, o artigo 36 da Lei  n.º 9.504/97 dispõe que  “a

propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição”, e

estabelece no seu § 3º, sob a nova redação da Lei n.º 12.034/2009, que: 

“A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável

pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu

prévio conhecimento,  o beneficiário à multa no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for

maior.” - negrito acrescido.

O Tribunal Superior Eleitoral  e as demais Cortes eleitorais

vêm aplicando com rigor os preceitos estatuídos no mencionado diploma legal, com vistas

a reprimir todo desrespeito à legislação eleitoral, especialmente no que tange à propaganda

eleitoral antecipada, ainda que veiculada de forma subliminar, conforme julgados adiante

transcritos: 

“Representação.  Propaganda  eleitoral  subliminar

extemporânea.  Eleição  2014.  Veiculado  de  outdoor.

Promoção ostensiva da imagem e divulgação de qualidades

de pré-candidata.  Aplicação do art  36 da Lei  nº  9.504/97.

Imposição de multa. Procedência do pedido.
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Julga-se  procedente  representação  quando  resta

configurada propaganda eleitoral extemporânea veiculada

de outdoor,  no qual  se vislumbra exacerbado destaque à

imagem  e  atribuição  de  qualidades  de  provável  pré-

candidatura  às  eleições  de 2014,  restando evidenciada a

finalidade eleitoreira da propaganda, mormente em face do

amplo alcance do meio publicitário em questão. (TRE/BA,

Representação  n.  179-33.2013.6.05.0000,  Acórdão  n.

1.026/2013, DJ 01/10/2013)”,. - negrito acrescido.

“Recurso.  Representação.  Propaganda  extemporânea.

Adesivos afixados em veículos contendo sigla, símbolo e cor

do partido, além do nome do pré-candidato. Apelo para sua

utilização. Cunho eleitoral. Circunstâncias e peculiaridades

que  demonstram a  ciência  do  beneficiário.  Configuração.

Art. 36 e seu §3º da Lei 9.504/97. Não provimento.

1.  A  afixação  de  adesivos  em  veículos  contendo  sigla,

símbolo e cor do partido, além do nome do pré-candidato e

apelo para a utilização conduz à inexorável  conclusão de

que o objetivo da publicidade é nitidamente eleitoral. Caso

em  que  as  circunstâncias  e  as  peculiaridades  do  caso

demonstram  que  o  beneficiário  tinha  conhecimento  da

circulação dos artefatos;

2. Recurso a que se nega provimento.” (TRE/BA, RE n. 6-43,

Acórdão n. 391/2012, julgado em 03/05/2012). 

“Representação. Propaganda eleitoral antecipada.

1. Configura propaganda antecipada a manifestação, ainda

que dissimulada ou subliminar, que leve ao conhecimento

geral  a  candidatura,  a  ação  política  que  se  pretende

desenvolver  ou  as  razões  que  façam  inferir  ser  o

beneficiário o mais apto para a função pública.

5



Ministério Público Eleitoral – Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

[...] (TSE. AgRegREspe n. 390.462, Acórdão de 16/10/2012,

Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, DJE

de 16/11/2012).” - negrito acrescido.

“Recurso. Representação. Propaganda eleitoral antecipada.

Procedência.  Preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  Não

acolhimento. Mérito. Adesivo. Afronta à norma de regência

da matéria. Art. 36 da Lei nº 9.504/97. Publicidade eleitoral

subliminar.  Configuração.  Aplicação  de  multa.  Mínimo

legal. Pedido de reforma da decisão zonal. Manutenção do

decisum. Desprovimento.

Preliminar de ilegitimidade de parte.

A matéria aventada como se preliminar recursal fosse, em

verdade, já foi aventada e enfrentada em primeiro grau de

jurisdição e, além disso, confunde-se com o ponto fulcral da

demanda,  razão  pela  qual  será  enfrentada  junto  com  o

mérito do recurso.

Mérito.

Nega-se  provimento  ao  recurso,  visto  que  configura

propaganda subliminar antecipada a veiculação, através de

adesivo afixado em veículo, de mensagem contendo o nome

de pré-candidato, uma vez que a prévia exposição do seu

nome com nítida conotação eleitoral desequilibra o certame

e  contribui  para  a  assimilação  pelo  eleitor,  sendo

prescindível  para  a  caracterização  da  propaganda

extemporânea  que  haja  expressa  menção  ao  cargo

pretendido  ou  a  pedido  de  votos.(TRE/BA,  RE n.  13479,

Acórdão n. 439, DJ 20/05/2013).” - negrito acrescido.

“Representação.  Pedido  liminar  deferido.  Outdoor.

Propaganda  eleitoral  antecipada.  Configuração.  Multa.

Procedência.

Preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  falta  de

interesse de agir e impossibilidade  jurídica do pedido.
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Não se acolhe a preliminar, vez que a norma que veda a

realização de propaganda eleitoral antes de 6 de julho do

ano  eleitoral  é  dirigida  àqueles  que  ainda  não  foram

escolhidos em convenção como candidatos. Assim, constata-

se que há interesse jurídico na representação da conduta,

para  a  qual  pode  ser  cominada  multa,  sanção  cuja

possibilidade jurídica é assente.[...]

Mérito

Tendo em vista a veiculação extemporânea de propaganda

eleitoral por meio de outdoor, julga-se procedente o pedido,

imputando-se  ao  representado  o  pagamento  de  multa

prevista  no  § 3º  do  art.  36  da  Lei  nº  9.504/97.(TRE/BA,

Representação  n.  63-27.2013.6.05.0000,  Acórdão  n.

503/2013, DJ 04/06/2013)”,. - negrito acrescido.

2. Pedido liminar.

Ante  a  relevância  dos  fundamentos  invocados  na presente

demanda, todos associados à higidez do processo eleitoral, necessária que a ilicitude da

conduta perpetrada pelo representado seja interrompida, em caráter urgente, sobretudo por

se tratar de iniciativa que se constitui em verdadeira burla à legislação, ao difundir, em

época  proibida,  o  nome de um eventual  candidato,  com o  objetivo  de  facilitar  a  sua

receptividade  durante  o  período  de  campanha  eleitoral,  além  de  acarretar  franca

desvantagem aos demais concorrentes, que aguardam o período eleitoral autorizado por lei

para iniciar a divulgação de suas propagandas.

Desta  forma,  requer  o  Ministério  Público  Eleitoral  a

concessão de decisão, em caráter liminar, determinando que o representado providencie,

imediatamente,  a retirada das mencionadas propagandas, veiculadas mediante  outdoors,

com as  mensagens  e  símbolos  em referência  ou  de  semelhante  teor,  no  prazo  de  48

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária individual no valor de R$ 1.000,00 (mil

reais). O representado deverá comprovar o cumprimento da decisão de retirada.
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3.Conclusão.

Deste modo, o Ministério Público Eleitoral  requer:

a) liminarmente,  que  o  representado providencie,

imediatamente,  a retirada das mencionadas propagandas, veiculadas mediante  outdoors,

com as mensagens, fotografia  e símbolos em referência ou de semelhante teor, no prazo de

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária individual no valor de R$ 1.000,00

(mil reais). O representado deverá comprovar o cumprimento da decisão de retirada; e.

b) ao final da instrução, a condenação  do representado ao

pagamento da multa prevista  no artigo 36, §  3º,  da Lei  n.º  9.504/97, no valor de R$

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando a ostensividade da propaganda e o alto

custo do meio de disseminação.

Por fim, requer a  notificação do réu para oferecimento de

defesa, bem como seja conferida oportunidade, em caso de necessidade, para produção de

prova testemunhal e documental.

Termos em que

Pede e espera deferimento.

Salvador, 07 de fevereiro de 2014.

José Alfredo de Paula Silva

Procurador Regional Eleitoral
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